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EFFEKTIVARE BEREDSKAP, VOLYM 5: KONSEKVENSBESKRIVNINGAR

I december 1979 överlämnade strålskyddsinstitutet till jordbruks-
departementet volymerna 1 - 4 samt 6 av utredningen "Effektivare
beredskap". Arbetet hade skett under stor tidsnöd. Volym 5, som
behandlar konsekvenserna av reaktorolyckor, hade endast funnits
tillgänglig i utkast där stora delar var föga genomarbetade. Mate-
rialet sammanfattades dock i kapitel 7 av Volym 1.

En konsekvensutredning ingick inte i institutets uppdrag, men insti-
tutet anmälde att man ändå avsåg att redovisa underlaget för samman-
fattningen. Detta har nu reviderats och utvidgats.

Fortfarande saknas en del viktig information som bara kan erhållas
genom fortsatt forskning och utredningsarbete. Stora delar ligger
vid eller utanför gränsområdet för strålskyddsinstitutets egen kom-
petens, t ex detaljer om evakuering, jordbruk och ekonomi för reak-
torstationerna Ringhals och Forsmark (motsvarande uppgifter för Bar-
sebäck och Oskarshamn erhölls genom den tidigare arbetsgrupp i vilka
försvarsdirektörerna för Malmöhus och Kalmar län ingick)> Särskilt
viktig är forskning beträffande möjligheterna att minska följderna
av radioaktiv markbeläggning. Strålskyddsinstitutet har föreslagit
att sådan forskning även tas upp i det nordiska samarbetet. Fortsatt
redovisning av dessa frågor kommer att ske i institutets fortlöpande
arbete med beredskapsfrågorna.

De remissinstanser som skall yttra sig till jordbruksdepartementet
över institutets rapport "Effektivare beredskap" har rest starka
och befogade önskemål att få ta del av Volym 5 innan de yttrar sig.
Institutet har därför påskyndat arbetet med rapporten. Brådskan har
gjort att innehållet har blivit lidande, framför allt har det inte
varit möjligt med den interna granskning av sifferuppgifter och över-
ensstämmelse mellan olika delar som 'hade varit önskvärd. Institutet
hoppas att läsaren har överseende med de fel som genom tidsnöden
har blivit svåra att undvika.

De huvudsakliga deltagarna i arbetet med Volym 5 inom institutet har
varit Gunnar Bengtsson, Ulf Bäverstam, Bo Lindeli, John-Christer
Lindhé och Jan Olof Snihs. Rapporten är en teknisk expertrapport som
inte har granskats av institutets styrelse eller av de länsstyrelse-
representanter som medverkade i arbetet med de övriga volymerna.

Stockholm i februari 1980

Bo Lindel1
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1, SAMMANFATTNING

I detta kapitel anges syftet med konsekvensbeskrivningarna, konsek-
venserna av olika vtsläppsfall sammanfattas. En d"7 av k^,,.sekven-
serna kan lindvas genom skydd oah beredskapsåtgåvdev. Kay't let korrv-
letterav framställningen i Volym 1, kapitlen 1 oah ,'.

VARFÖR BESKRIVS KONSEKVENSERNA NU?

Konsekvensbeskrivningen i denna volym har två syften. För det första
har strålskyddsinstitutet tidigare kritiserat bl a Närförläggnings-
utredningen och Energikommissionen för att man inte tillräckligt be-
lyst följderna av radioaktiv markbeläggning från en stor olycka. I
sammanfattningen till Volym 1 framhöll institutet att det utmärkande
för en mycket stor reaktorolycka med stora utsläpp av radioaktiva äm-
nen i omgivningen i första hand var cancerriskerna, riskerna för ärft-
liga skador samt möjligheten av radioaktiv förorening av mycket stora
landområden under många decennier. Dessa konsekvenser kan endast mar-
ginellt lindras genom en utökad beredskap. Om kärnkraften godtas så
accepteras även möjligheten till de nämnda skaderiskerna. Institutet
vill med denna volym bidra till att de belyses. De måste ses mot bak-
grunden av den sannolikhet man tillskriver de mycket stora olyckorna.
Institutet har inte sakkunskap att kunna bedöma den tekniska sanno-
likhetsuppskattningen, men vill peka på de stora principiella svårig-
heter som vidlåder uppskattningen av mycket små sannolikheter.

För det andra har institutet i volymerna 1 och 2 redovisat på vilket
sätt en effektivare beredskap skulle kunna lindra följderna av even-
tuella reaktorolyckor. Denna beredskap kan framför allt lindra de
akuta strålskadorna. En kortfattad beskrivning av beredskapsåtgärder-
nas effekt gavs i Volym 1. Denna volym syftar till en mer detaljerad
belysning av vad man kan vinna med en effektivare beredskap.

I båda fallen har huvudvikten lagts på att belysa orsakssamband och
visa under vilka omständigheter och varför olika skadetyper dominerar
skadebilden. Institutet har inte haft ambitionen att göra någon revi-
dering av de uppskattningar av maximala skadekonsekvenser som tidigare
angetts i olika sammanhang; i själva verket bygger institutets beräk-
ningar på gängse beräkningsmodeller och antaganden och resultatet ut-
gör vad beträffar de möjliga konsekvensernas storlek endast en bekräf-
telse på vad som tidigare har angetts, t ex i Rasmussenrapporten och
senare i den tyska Birkhoferrapporten samt av utredningar såsom Ener-
gi- och Miljökommittén, Energikommissionens expertgrupp EK-A samt
Reaktorsäkerhetsutredningen. Den enda skadetyp som inte är tillräck-
ligt behandlad i dessa utredningar är akut lungskada (lunginflammation)
efter inhalation av radioaktiva ämnen.



UTSLSPPSFALL

Kärnkraftverkens reaktorhärdar innehåller mycket stora mängder
radioaktiva ämnen. Detta belyses i kapitel 6 (fig 6.1 och 6.2).
Konsekvensbeskrivningarna i denna volym gäller följande tre ut-
släppsfall:

D Utsläpp av endast ädelgaser (såsom vid TMI)

o Utsläpp av ädelgaser och en del lättflyktiga
ämnen, framför allt jod (såsom vid Windscale-
olyckan i England 1957)

n Utsläpp av en betydande del av reaktorns härd-
innehåll, inkluderande långlivade radioaktiva
ämnen såsom cesium-137 (Rasmussens olyckskate-
gorier BWR1, BWR2 och PWR1A)

Sannolikheten för olyckor inom den sista kategorin någon gång un-
der 25 års drift av 12 svenska reaktorer har av Reaktorsäkerhets-
utredningen förutsatts vara av storleksordningen 1:1000 - 1:100.

För samtliga fall ter sig akuta strålskador på kraftverkets egen
personal osannolika. Däremot kan ganska stora kollektiva strål-
doser tänkas förekomma under uppröjningsarbetet inom anläggningen
efter olyckan. Den hälsomässiga konsekvensen kan röra sig om något
tiotal fall av cancer.*

Med "akuta skador" (t ex akut strålsjuka och lunginflammation) av-
ses i rapporten skador till följd av vävnadsförstörelse efter höga
stråldoser. Dos-responssambandet för dessa skador visar ett trös-
kelvärde för stråldosen under vilket skadan inte uppstår. Beteck-
ningen "akut" kan vara vilseledande, eftersom det kan ta veckor
eller månader innan skadan visar sig på allvar. De enda omedelbara
hälsoeffekter som visar sig efter en reaktorolycka är övergående
illamående första dygnet, ca 2 - 8 timmar efter bestrålningen. Där-
efter kommer en symtomfri period av ett par-tre veckors varaktighet.

Det sammanlagda antalet barn födda med allvarligare ärftliga skador,
räknat över alla generationer i framtiden, väntas vara mindre än det
uppskattade antalet cancerfall vid helkroppsbestrålning.

I alla olyckssituationer när stora mängder radioaktiva ämnen har
frigjorts från reaktorhärden kan man befara mycket dyrbara repara-
tioner för att återställa reaktorn i användbart skick. Kemeny-
kommissionen uppskattade för TMI-fallet kostnaden till 5 - 1 0 mil-
jarder kronor. En stor del av denna kostnad beräknades ligga i för-
lorad elproduktion.

*Strålskyddsinstitutet antar överallt i denna rapport ett linjärt
samband utan tröskelvärde för dos-responssambandet för cancer och
ärftliga skador. Institutet förutsätter således att antalet framtida
cancerfall är proportionellt mot den kollektiva stråldosen även vid
låga stråldoser. De kollektivdoser det är frågan om efter en reaktor-
olycka förorsakas dock av förhållandevis höga stråldoser (storleks-
ordningen några rad) även när stora befolkningsgrupper är berörda.



UTSLÄPP AV ENBART ÄDELGASER

Vid TMI-olyckan utanför Harrisburg läckte praktiskt taget bara ädel-
gaser ut. Att en liknande olycka inträffar någon gång under 25 års
drift av 12 reaktorer är inte mycket osannolikt (Reaktorsäkerhets-
utredningen gav sannolikheten 6% med en osäkerhetsfaktor tio såväl
uppåt som nedåt (dvs oddsen i intervallet 1:170 - 1:1,7).

Vid en sådan olycka blir stråldoserna så låga att akut strålsjuka
inte kan förekomma. Ett fåtal cancerfall skulle kunna förväntas.
Den största konsekvens.en skulle erhållas vid en olycka med vindrikt-
ning mot europeiska kontinenten (t ex en olycka i Ringhals eller
Barsebäck med riktning mot Malmö).

En olycka av detta slag kan ge allvarliga psykologiska följdverk-
ningar. Kring TMI-reaktorn ser dock intrycken ut att ha bleknat rätt
snabbt. En bidragande orsak kan vara att olyckan inte har lämnat
någon kvarstående effekt på omgivningen: de radioaktiva ädelgaserna
har blåst bort.

Utöver skadan på anläggningen och bortfallet av elproduktionen blir
den största ekonomiska konsekvensen den som förorsakas av att många
människor kanske lämnar sina hem eller arbetsplatser inför hotet av
en olycka vars omfattning man inte är säker på. Vid TMI-olyckan var
förhållandena speciella, eftersom havande kvinnor samt barn rekommen-
derades att ge sig iväg. En sådan rekommendation får alltid en större
konsekvens genom att många familjer vill hålla samman. Kring Harris-
burg var ca 140 000 personer borta längre eller kortare tid. Om 100 000
personer är frånvarande från sina arbeten i 10 dagar blir produktions-
bortfallet ca 500 miljoner kronor.

I Harrisburg har 2800 barnfamiljer som lämnade sina hem ersatts med
ca 1,2 miljoner dollar, dvs ca 5 miljoner kr.

Den största betydelsen av beredskapsåtgärder vid utsläpp av enbart
ädelgaser torde ligga på den psykologiska och ekonomiska sidan. Snabb
tillgång till riktig information och medvetenhet om att myndigheterna
har läget under kontroll minskar sannolikt ryktesspridning och upp-
levelsen av det inträffade som någonting katastrofalt. Följden blir
en minskad omfattning och varaktighet av spontan utrymning, vilket i
sin tur kan minska kostnaderna för produktionsbortfall avsevärt.

UTSLÄPP AV SÅVÄL ÄDELGASER SOM SMA MÄNGDER JOD M FL LÄTTFLYKTIGA ÄMNEN
Ingen olycka är känd där nämnvärda utsläpp av annat än ädelgaser skett
från kraftproducerande kärnreaktorer. Vid Windscaleolyckan 1957 skedde
emellertid ett utsläpp samt påtagliga mängder jod, tellur, cesium och
strontium från en plutoniumproducerande reaktor som ingick i det brit-
tiska kärnvapenprogrammet. I Rasmussenrapportens förteckning av olycks-
kategorier ingår liknande utsläppsfall (BWR4, PWR6), med en sannolik-
het som är lika låg som för betydligt större utsläpp. Detta är således
inte någon sannolik olycka ens i relation till andra olyckor.



Liksom i föregående fall blir stråldoserna så låga att akut strål-
sjuka inte kan förekomma, men risken för fosterskador gör att man
med nuvarande praxis kan räkna med tillräckligt höga stråldoser för
att abort skall rekommenderas (10 rad) på avstånd upp till 20 km.
Jämfört med fallet med enbart ädelgasutsläpp tillkommer en risk
för sena skador gep.om inandning av radioaktiv jod som kan ge strål-
doser i sköldkörteln och av övriga ämnen, som ökar lungdosen.

De radioaktiva ämnena förorsakar också en markbeläggning som kan ge
direkt bestrålning och under en del väderlekstyper kan väntas bli
tillräckligt kraftig för att motivera evakuering sedan beläggningens
omfattning och intensitet har fastlagts. Redan vid mycket lägre inten-
sitet på beläggningen kan gröda och mjölk bli så förorenade att deras
användning måste begränsas.

Vid ogynnsamt väder kan markbeläggningen ge sådana kollektivdoser att
man kan vänta tiotals eller upp till något hundratal cancerfall, de
flesta på större avstånd än hundra kilometer om det inte är någon ne-
derbörd. Vid nederbörd kommer kollektivdosen att vara begränsad till
ett närmare område, där emellertid markbeläggningens intensitet då
blir så hög att man sannolikt evakuerar befolkningen. Då minskar an-
talet cancerfall kraftigt.

De psykiska påfrestningarna vid denna typ av olycka kan väntas bli
mer omfattande än vid enbart ädelgasutsläpp, eftersom en kvarstående
radioaktiv markbeläggning med radioaktiv jod påminner om olyckan över
hundratals kvadratkilometer under några månader efter olyckan. För om-
råden på några tiotals kvadratkilometer kan markbeläggning med cesium-
-137 begränsa rörelsefriheten under många år efter olyckan. Strålni-
våerna kan där sätta befolkningen i samma situation som dem som upp-
lever särskilt höga strålnivåer från radioaktiva byggnadsmaterial i
sina bostäder. Erfarenheten visar att detta har lett till psykiska
problem.

De ekonomiska följderna av begränsningar av möjligheten att stanna inom
ett förorenat område utökas med de problem som uppstår för framför allt
mjölkproduktionen. 1000-tals kvadratkilometer kan förorenas så att
jodföroreningen av mjölk från betande kor blir så hög att mjölken måste
kastas (om den inte kan omhändertas för produktion av mer hållbara
varor såsom ost eller torrmjölk). 10 000-tals kvadratkilometer kan
få sådan jodbeläggning att halten av jod-131 i mjölken blir så hög
att man kan komma att anse mjölken olämplig för mindre barn. En olycka
av denna typ kan således medföra mjölkproblem på stora avstånd och
även reaktorolyckor i andra länder kan ställa till bekymmer för mjölk-
hanteringen i Sverige om de inträffar under betessäsongen.

Utöver larmning och snabb information kan vid en olycka av detta slag
intag av jodtabletter vara befogat i närområdet. En väl förberedd or-
ganisation för mätning av radioaktiv jod i mjölk kan förhindra onödig
kassation av mjölk över områden av tusentals kvadratkilometer.
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UTSLÄPP AV STORA DELAR AV

Ingen reaktorolycka är känd där stora delar av härdinnehållet har
spritts till omgivningen och det finns tekniker som hävdar att ett
sådant olycksförlopp är nära omöjligt. Det har ändå behandlats i
Rasmussen- och Birkhoferrapporterna. De sannolikhetsvärden som där
uppges är mycket små, men den totala sannolikheten för att en sådan
händelse skulle inträffa någon gång under ett svenskt kärnkraftpro-
gram med 12 reaktorer under 25 år är ändå inte ofattbart liten: den
rör sig om ett tal av storleksordningen 1:1000. Med tanke på att kon-
sekvensen av en sådan olycka, om den trots allt skulle inträffa, är
katastrofal är det enligt strålskyddsinstitutets uppfattning väsent-
ligt att ge en detaljerad beskrivning av de olika skadeverkningar
som ingår i riskbilden. Därför utgör den beskrivningen (kapitel 9)
den dominerande delen av Volym 5.

Det finns en stor osäkerhet om de akuta skadeverkningarna från denna
sorts utsläpp, medan de sena skadeverkningarna från bl a markbelägg-
ningen kan förutsägas relativt väl. Dessa sena skador är nämligen i
hög grad knutna till långlivade radioaktiva ämnen. Utsläppet gäller
en viss mängd sådana ämnen och väderleksförhållandena avgör var de
så småningom avsätts på marken. Vid en jämn befolkningsfördelning
spelar den geografiska spridningen ingen större roll, eftersom nan
antar att antalet cancerfall bara beror av antalet bestrålade männi-
skor och deras genomsnittliga stråldos. Det förväntade antalet can-
cerfall (och ärftliga skador) blir detsamma oavsett om några få män-
niskor får en viss dos eller om dubbelt så många människor får en
hälften så hög dos. Den detaljerade diskussionen i kapitel 9 visar
hur stora avvikelser det finns från denna regel.

Till skillnad mot de sena skadorna uppträder de akuta skadeverkningarna
endast över en viss strålnivå och är helt frånvarande därunder. Det
slumpar sig så att först de verkligt stora olyckorna av typ BWR1 och
PWR1A ger tillräckligt höga stråldoser för att ett större antal akuta
skadeverkningar skall kunna uppstå. Det innebär att de beräknade
stråldoserna ofta ligger alldeles över doströskeln för skadeverkan
eller på den del av dos-responskurvan som har ett mycket brant för-
lopp. Små avvikelser från det beräknade dosvärdet medför därför stora
ändringar i sannolikheten för skada. Mycket enkla skyddsåtgärder,
såsom några timmar tidigare evakuering, något förbättrad avskärmning
från strålningen vid vistelse inomhus, eller något bättre filterver-
kan av byggnaden, kan därför i verkligheten ha ett mycket starkt ge-
nomslag på konsekvensbilden. Beskrivningen av de akuta skadeverkningarna
blir därför mycket starkt beroende av vilka antaganden som görs.
Detta har den dubbla effekten att det uppmuntrar ansträngningarna
att genom beredskapsinsatser och information förbättra skyddet, sam-
tidigt som det försvårar bedömningen av värdet av olika åtgärder. En
viss skyddsåtgärd är exempelvis meningslös om man i verkligheten ändå
alltid ligger under tröskelvärdet för skada.

Som tidigare påpekats kan man inte med beredskapsåtgärder nämnvärt •
påverka de sena skadorna eller markbeläggningen (de sena skadorna på-
verkas dock i en del fall, såsom vid närnedfall under Kgnväder, av
åtgärder, men kanske inte nämnvärt bättre om de förberetts). Man har
således svårast att bedöma storleken av just de akuta risker som man
eventuellt kan påverka mycket starkt.
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Akuta hälsoeffekter

Höjden av det varma moln som bildas vid olyckan (plymlyftet), vind-
hastigheten, vindriktningen och nederbördsmängden påverkar starkt
stråldosen. Med vindriktning och plymlyft givna kan stråldosen på
ett givet avstånd vara m";r än hundra gånger så hög i ett väderfall
som i ett annat. Vädrets inverkan är bäst studerad för en olycka i
Barsebäcksverket. Vid nederbörd kan man hänföra de högsta strål-
doserna till utomordentligt sällsynta väderfall som i verkligheten
inte har observerats under flera års meteorologisk kartläggning. I
sådana fall skulle emellertid hundratals dödsfall i akut strålsjuka
väntas vid vindriktning mot Köpenhamn eller Malmö. Begränsar man sig
till faktiskt observerade väderfall väntas däremot knappast några
akuta dödsfall.

Vid väder utan nederbörd är det inte markbeläggningen utan den in-
andade mängden radioaktiva ämnen som ger den högsta stråldosen och
en befarad konsekvens är lunginflammation till följd av skador på
lungvävnaden. Stor risk för lunginflammation finns bara vid Ringhals,
där den sträcker sig ut till avstånd på mellan 50 och 100 km. Viss
risk för sådan skada finns vid Ringhals på avstånd upp till 100-200
km och för övriga kärnkraftstationer på upp till ca 30 km. Skadan
uppstår genom inandning i nederbördsfritt väder av ganska vanligt slag.

Att lunginflammationsrisken är större vid en stor olycka i Ringhals
beror på att beräkningarna i denna rapport har utgått från en speci-
ell kategori av olycka, i Rasmussenrapporten betecknad PWRlA. Den
karaktäriseras av mindre värmeläckage än andra olyckor vilket resul-
terar i lägre plymlyft och därmed större risk för inandning av radio-
aktiva ämnen på medelstora avstånd. Vid vindriktning mot Göteborg
skulle man vänta sig något tusental fall av lunginflammation även
vid vanligt förekommande väder. Vid en mer sällsynt vädertyp med
stabil atmosfär ger beräkningarna i extremfallet ca 40 000 fall av
lunginflammation, varav ca 2500 med dödlig utgång.

De stora olyckorna av typ BWR1 och PWRlA kan under ogynnsamma väder-
förhållanden leda till stråldoser höga nog att utgöra abortindikation
på stora avstånd, i extremfallet upp till 100-500 kms avstånd. På så
stora avstånd är emellertid beräkningsmodellerna synnerligen osäkra
och överskattar sannolikt stråldosen. Lokalt regn genom det radio-
aktiva molnet kan dock teoretiskt förorsaka lokalt nedfall ("hot spots")
på mycket stora avstånd.

Risk för förstöring av sköldkörteln hos barn (hypthyreos) kan förekomma
vid alla kärnkraftstationerna på avstånd på 20 km eller mer (vid Ring-
hals under extrema förhållanden på avstånd upp till 100-200 km).

Uppräkningen av de värsta konsekvenserna under extrema omständigheter
ger inte en rättvisande bild. Vädersituationen kan också, vid samma
typer av olyckor, vara sådan att antalet skadefall blir ganska litet
och att det knappast förekommer några dödsfall, i vilket fall inte
om en effektiv evakuering går att genomföra. Det måste också under-
strykas att skaderiskerna är begränsade till den sektor i vindrikt-,
ningen där det radioaktiva molnet drar fram.



Långsiktiga hälsoeffekter

Cancer väntas framför allt kunna förorsakas efter inandning av radio-
aktiva ämnen under molnpassagen samt efter bestrålning från markbelägg-
ningen. Den uppträder inte förrän efter en latenstid på tio-tjugo år
(något kortare för leukemi).

Vid vindriktning mot de tätbefolkade delarna av den europeiska kon-
tinenten kan 10 000-tals till 100 000-tals cancerfall förväntas om
olyckan sker vid torrt väder. Cancerfallen kominer att vara fördelade
över flera decennier. Om vindriktningen däremot är mot det glesbefol-
kade Norge och bakomliggande Ishav kan det förväntade antalet stanna
vid 1000-tal.

De beräknade antalen förutsätter att även små stråldoser verkligen
medför cancerrisk. Huvudparten av antalet cancerfall förorsakas vid
torrt väder på mycket stora avstånd. Antalet fall blir stort eftersom
det stora antalet människor ger en stor kollektivdos. De genomsnitt-
liga individuella stråldoserna är emellertid inte ens då mycket små
utan kan vara av storleken några rad. Det är därför inte något extremt
antagande att räkna med att dessa stråldoser medför samma cancerrisk
man antar för en given dos till exempelvis personer i radiologiskt
arbete. För var och en av de bestrålade individerna innebär den ytter-
ligare sannolikheten för cancer kanske en ökning av den totala cancer-
risken med några procent.

Effekter av warkbeläggning

Stora landområden kan utsättas för en radioaktiv markbeläggning.
Ytor där stråldosen blir av samma storleksordning som nuvarande för-
höjda stråldoser från radioaktiva byggnadsmaterial i bostäder blir
av storleksordningen 500-2000 km för de vanligaste vädertyperna. Här
kan betydande bosättningsproblem väntas över en tid av flera år.

De ytor över vilka stråldosen under det första dygnet är så hög att
evakuering är tillrådlig (10 rad) är 200-400 km2 vid nederbörd. Vid
torrväder är en typisk berörd yta några im och det är relativt osan-
nolikt att hundratals km2 beläggs. Inom dessa områden måste tnan vänta
månader med eventuellt saneringsarbete och återflyttning inom de när-
maste åren är inte sannolik. Det tar flera decennier för årsdosen att
minska till mindre än 5 rad.

Mycket kraftigt belagda ytor (100 rad första dygnet) kan bara före-
komma vid nederbörd. Då kan vid vanliga vädertyper 20-40 km2 beröras.
Med största sannolikhet måste dessa ytor överges för kanske hundra
år och reguljär bosättning kan därefter bli möjlig först efter om-
fattande sanering om sådan överhuvudtaget är genomförbar. Strålningen
kommer huvudsakligen från cesium-137 som har en halveringstid på 30 år.

Markbeläggningen med radioaktiv jod är ett särskilt problem. Om ut-
släppet sker under betessäsongen kan åtgärder mot mjölk krävas på
avstånd på tusentals kilometer. Liknande åtgärder diskuterades i
Sverige men behövde aldrig tas i bruk efter de kraftiga ryska kärn-*
laddningssprängningarna vid Novaja Zemlja 1961-1962.
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Om man ser direkt på den akuta sjukdoms- och dödsfallsrisken för
kreatur till följd av externstrålningen blir den riskabla ytan
hundratals km^. Något större ytor kan innebära risk för akuta strål-
skador genom intern bestrålning om kreaturen betar förorenad gröda.

Psykiska verkningar

En stor olycka med akuta sjukdoms- och dödsfall och kvarstående kraf-
tig markbeläggning utgör troligen en stor psykisk påfrestning. Man
måste räkna med att många människor får långvarigt psykiskt men.

Ekonomiska verkningar

De ekonomiska skadeverkningarna hänger främst samman med markbelägg-
ningen. Om en stor stad som Göteborg eller Malmö drabbas så att en
utrymning måste ske för många år, blir den samhällsekonomiska och
sociala skadan enorm. Drabbas ett jordbruksområde på 300 km2 k a n pro-
duktionsbortfallet vara av storleksordningen hundratals miljoner år-
ligen. Till detta kommer följderna av att för samhället viktiga funk-
tioner blir oåtkomliga. Exempel på detta utgörs av anläggningar inom
livsmedelsindustri och telekommunikationer i Skåne.

Konsekvenslindring genom beredskapsåtgärder

Det är främst de akuta stråldoserna på människor och djur som kan
lindras genom en effektiv olycksberedskap och information om skydds-
åtgärder. Vistelse inomhus med tillstängd ventilation före moln-
passagen och riklig vädring efteråt kan kraftigt minska sannolikheten
för skada för både människor och djur. Detta förutsätter tillräcklig
förvarnirigstid. För personer på stora avstånd finns den extra tids-
marginal som ges genom den tid det tar för det radioaktiva molnet att
flytta sig. Snabb larmning och förståelse av given information krävs
för att tiden skall utnyttjas på bästa sätt. Detta kan åstadkommas
genom beredskapsplaner.

Jodtabletter intagna före eller strax efter molnpassagen kan minska
eller eliminera sannolikheten för fördärvad sköldkörtelfunktion och
även minska sannolikheten för sköldkörteltumörer. Effektiv hjälp av
tabletterna förutsätter dock att de finns tillgängliga för intag redan
när olyckan inträffar.

I områden med kraftig markbeläggning kommer evakuering att behövas
efter olyckan när molnet har passerat. Evakuering under ordnade former
underlättas av planering i förväg. Den kan leda till minskning av
sannolikheten för akuta strålskador. Framför allt gäller det gamla
och sjuka som inte på egen hand kan bege sig iväg. Förberedd evakuering
kan sannolikt också minska de psykiska skadorna efter en olycka.

Mätning av markbeläggningen underlättar beslut och kan styra evaku-
ering så att man undviker belagda områden. Beredskapsåtgärder är nöd-
vändiga för snabba insatser.

Mätning av förorenad mjölk kan minska den mängd mjölk som måste kas-
seras och har både ekonomisk och psykologisk betydelse. Meningsfulla
mätningar förutsätter beredskapsplanering.

OLYCKORNAS SANNOLIKHET
I den totala riskbilden ingår bedömningar av olyckornas sannolikhet.
I kapitel 10 diskuteras innebörden av sådana sannolikhetsbedömningar.
Strålskyddsinstitutet understryker att uppskattningarna av låga olyck-
sannolikheter är förenade med fundamentala osäkerheter som inte låter
sig preciseras.



2. SPRIDNING AV RADIOAKTIVA ÄMNEN VID REAKTOROLYCKOR

J detta kapitel redogöir inledningsvis för tidigare beräkningar1 av
följderna av etora utsläpp vid reaktorolyokor. Därefter följs det
radioaktiva utsläppets väg med start i reaktorhärden. Vädrets in-
verkan på spridning i omgivningen beskrivs ooh sist i kapitlet be-
skrivs hur människor kan bestrålas på olika sätt av de utsläppta
radioaktiva ämnena.

TIDIGARE BERÄKNINGAR

Kärnkraftverkens reaktorhärdar innehåller mycket stora mängder radio-
aktiva ämnen. Det är sedan mer än tjugo år väl känt att konsekvenserna
för omgivningen vid ogynnsamt väder skulle kunna bli katastrofala om
en stor del av dessa ämnen plötsligt frigjordes och spriddes med vin-
den.

Den första betydelsefulla, frisläppta informationen om möjliga olycks-
konsekvenser gavs efter andra världskriget vid Genevekonferensen om
atomenergins fredliga användning, 1955. Till en början var intresset
huvudsakligen försäkringstekniskt och kopplat till möjligheten av
radioaktiv förorening av mycket stora landområden.

WASH-740

Den mest kända, tidiga rapporten om tänkbara olyckskonsekvenser
publicerades 1957 från Brookhaven National Laboratory på uppdrag
av den amerikanska atomenergikommissionen. Den är känd under beteck-
ningen "WASH-740".

Beräkningarna i WASH-740 gällde en reaktor på 500 MW termisk effekt,
dvs en förhållandevis liten kraftproducerande reaktor om man jämför
med dagens svenska kärnkraftverk, i vilka den termiska effekten ligger
mellan 1400 och 2400 MW.

I WASH-740 beräknades konsekvenserna av tre olika typer av olyckor.
För den svåraste olyckan antogs att 50% av samtliga radioaktiva äm-
nen skulle spridas i omgivningen. Under ogynnsamma väderförhållanden
beräknades då ca 3400 personer dödas inom ett avstånd på 25 km och
ca 40 000 personer få lättare eller svårare skador på avstånd upp
mot 70 km. Ingripanden mot allmänheten för att skydda dem från den
radioaktiva markbeläggningen beräknades nedföra evakuering av nära
en halv miljon personer under längre eller kortare tid. Ingripanden
mot jordbruket och jordbruksprodukterna ökulle i värsta fall kunna
drabba 400 000 km (hela Sveriges yta) och kostnaderna skulle kunna
uppgå till 4 miljarder dollar.
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Potentiellt katastrofala följdverkningar av reaktorolyckor har så-
ledes varit kända, omskrivna och omdebatterade länge. Mot den värsta
olycka som beskrevs i WASH-740 sades emellertid att ett utsläpp av
50% av samtliga radioaktiva ämnen var rent hypotetiskt och att man
inte hade angett någon teknisk-fysikalisk händelsekedja som skulle
kunna leda till sådana utsläpp i verkligheten.

Under 1960-talet betraktades således dessa olyckskonsekvenser såsom
helt hypotetiska. Detta framgår också av det citerade uttalandet i
1960 års proposition om atomskyddslagen, nämligen att beredskaps-
orgardsationen inte skulle "dimensioneras med sikte på sådana svåra
och avlägsna verkningar av en olycka som visserligen teoretiskt låter
sig tänkas men som i praktiken är i det närmaste uteslutna".

Pressklipp från 1960-talet visar också att olycksriskerna knappast
var föremål för någon debatt; kärnkraftdebatten gällde utsläppen av
radioaktiva ämnen under normaldriften. Vattenföroreningar var det
helt dominerande intresset vid diskussionerna om lämpligheten av nya
förläggningsplatser för kärnkraftverk.

När Stockholms elverk i slutet av 1960-talet begärde koncession för
ett kärnkraftverk i berget under Hjorthagen vid Värtan i Stockholm
förekom således ingen som helst debatt. Det var i stället regeringens
delegation för atomenergifrågor som bordlade frågan sedan dess reak-
torförläggningskommitté ansett att det inte fanns tillräckligt under-
lag för bedömning av olyckriskerna. Denna försiktighet hade inge;:
stöd i någon allmän opinion, de sparsamma pressuttalanden som före-
kom var närmast kritiska mot dröjsmålet.

Närförläggningsutredningen

Denna tvekan om Värtaverket ledde emellertid till att regeringen
tillsatte en särskild utredning om förutsättningarna för att lägga
kärnkraftverk nära stora samhällen. Närförläggningsutredningen avgav
sin rapport (SOU 1974:56) sommaren 1974.

Närförläggningsutredningen hade inte i uppdrag att redovisa en
fullständig konsekvensbild av olika typer av reaktorolyckor. Lång-
siktig förorening av stora landområden betraktades som ett ekono-
miskt problem under det att utredningen koncentrerade sig på hälso-
effekterna. Den dominerande hälsoeffekten, nämligen möjligheten av
ett stort antal fall av sena skador i form av cancer och ärftliga
åkommor, var inte relevant i närförläggningsbedömningen, eftersom
flertalet av dessa skador uppträder på så stora avstånd att antalet
skador mycket litet påverkas av valet av förläggningsplats.

Utredningen behandlade därför i huvudsak endast de akuta skadeverk-
ningarna av radioaktiva ädelgaser och radioaktiv jod i plymen av
luftföroreningar i vindriktningen. Den som läste närförläggnings-
utredningens rapport i (det inte avsedda) syftet att få en bild av
konsekvenserna av reaktorolyckor fick därför en mycket ofullstän-
dig bild.

Utredningen kritiserades av flera remissinstanser, bl a försvarets
forskningsanstalt och strålskyddsinstitutet för att inte ha räknat
med skadeverkningarna av den radioaktiva markbeläggning som borde
väntas vid större olyckor.
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WASH-1400 (Rasmussenrapporten)

I mitten på 1970-talet ändrades intrycket av konsekvensbild genom
de uppgifter som publicerades i den rapport "WASH-1400" som den ame-
rikanska atomenergikommissionen beställt för att få en bättre bild
av reaktorsäkerheten och olyckskonsekvenser än den som gavs av den
tidigare WASH-740. Arbetet med den nya rapporten leddes av professor
Norman Rasmussen och den refereras ofta under beteckningen "Rasmussen-
rapporten". Det intressanta i WASH-1400, utöver den metodik för säker-
hetsanalys som introducerades, var antaganden om möjliga utsläpp av
andra radioaktiva ämnen än ädelgaser och jod. I flera av de olycks-
förlopp som analyserades antogs utsläpp av tiotals procent av härd-
innehållet av dosimetriskt betydelsefulla radioaktiva isotoper av
ämnen som cesium och rutenium. Nägra av dessa är mycket långlivade
och de möjliga konsekvenserna skulle bli helt annorlunda än den bild
som gavs av närförläggningsutredningens rapport.

"WASH-1400" har utsatts för en hel del kritik, särskilt beträffande
anspråket på meningsfulla uppskattningar av absolutviirdet för sanno-
likheten av mycket svårartade olyckshändelser. Den te^Oa »mfillertid
till ett antal nya utredningar och konsekvensbedömningac och till en
ailtnän konsekvensbild som nu är förhållandevis enhetlig.

WASH-1400 grupperade olyckor som kunde väntas leda till likartade
utsläpp av olika radioaktiva ämnen i fem grupper för kokarreaktorer
och nio grupper för tryckvattenreaktorer. Typiska olyckor inom varje
grupp betecknades BWR 1, BWR 2, etc. resp PWR 1, PWR 2, etc. De ut-
släpp som antogs för varje grupp framgår av tabell 2.1.

WASH-1400 - inte minst i den form utredningen refererats av andra
utredningar, t ex den amerikanska Ford-MITRE-studien (1977) - har
understrukit att alla härdsmältor inte leder till de verkligt stora
utsläppen. Man har angett oddsen 1:10 att så skulle ske. Det fram-
går av tabell 2.1 att olyckskategorierna BWR 1 och BWR 2 som båda
representerar mycket stora utsläpp, tillsammans svarar mot 1/4 av
sannolikheten vid härdsmälteförlopp i BWR-fallet. Endast BWR 4, som
bara svarar för 1/15 av sannolikheten för härdsmälteförlopp har ut-
släpp som starkt begränsats av inneslutningen. BWR 3, som väntas ge
rätt stora cesium-utsläpp, svarar mot 2/3 av sannolikheten.

I PWR-fallet svarar de stora olyckorna PWR 1 - PWR 3 för 1/5 av den
totala sannolikheten vid härdsmälteförlopp, under det att man i 3/4
av fallen (dvs PWR 6 och PWR 7 som til Isanmans svarar not 3/4 av
sannolikheten) kan räkna med en fungerande inneslutning med avseende
på annat än ädelgaser.

Enligt WASH-1400 är sannolikheten för mycket stora utsläpp, dvs för
en olycka av typ BWR 1 eller PWR 1, ca l«10~^ per reaktorår. On nan
även räknar med BWR 2 och PWR 2 blir den ca 7-8* 10~6 per reaktorår.
Om man kombinerar sannolikheten för härdsmälta enligt WASH-1400:s
medelvärde för USA, dvs 50-10"6 med oddsen 1:10 att härdsmältan le- "
der till mycket stora utsläpp, blir sannolikheten för de senare 5-10~
per reaktorår.
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Tabell 2.1 ; De olika utsläppskategorierna enligt WASH-UOO

Olycka

BWR 1

BWR 2

BWR 3

BWR 4

BWR 5

PWR 1

PWR 2

PWR 3

PWR 4

PWR 5

PWR 6

PWR 7

PWR 8

PWR 9

Fördröj- SannQ_
ning8~ likhetx

2 tim

30 "

30 "

5 "

3,5"

2,5"

2,5"

5 "

2 "

2 "

12 "

10 "

0,5"

0,5"

1

6

20

2

100

< 1'

8.

4.

< 1-

< 1-

6-

40-

40.

400-

.10"6

• IO"6

• 10"6

•10"6

• lo"6

• lo"6

•lo"6

.lO"6

10"6

lo"6

10"6

10"6

10"6

lo'6

Utsläpp i

ädelgas

100

100

100

60

0,05

90

90

80

60

30

30

0,6

0,2

0,0003

procent av det totala härdinnehållet:

jod cesium tellur strontium rutenium

40

90

10

0,08

70

70

20

9

3

40

50

10

0,5

40

50

20

4
0,9

0,08xxx 0,08

0,002

0,01

0,001

0,05

70

30

30

0,4

40

30

30

3

0,5

0,1

0,002

5

10

1

0,06

5

6

2

0,5

0,1

0,009

-

50

3

2

0,06

40

2

3

0,3

0,06

0,007

-
mm

xtid från driftstörningens början till utsläppet (varning3tiden för eva-
kuering blir i de flesta fall kortare) xxper reaktorår
x x xom en stor del av utsläppet sker i form av organisk jod kan värdet

vara 0,2.

Som jämförelse gav TMI-olyckan ("Harrisburgolyckan") följande värden:

TMI-2 > 2 tim 2-9 2*10-7

Det är av intresse att notera att grupperna BWR 1 - BWR 4 samt PWR 1
- PWR 7 inbegriper härdsmälteförlopp. Den totala sannolikheten för
någon olycka inom respektive grupp är enligt tabellen 29-10""6 resp
60*10~6. Detta är därför de sannolikheter för härdsmälta som också
har angetts i WASH-1400 och som i genomsnitt för de amerikanska re-
aktorerna blir ca 50-10"6, dvs 1:20 000. Alla sannolikheter är räk-
nade per reaktorår.
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Om man tillämpar ett sannolikhetsvärde på 7-8*10 per reaktorår på
ett svenskt kärnkraftprogram om 12 reaktorer under 25 år, dvs 300
reaktorår, blir sannolikheten att en olycka ?v typ BWR 1, BWR 2, PWR 1
eller PWR 2 skall hända någon gång vid någon av de 12 reaktorerna
under 25-årsperioden ca 2.10"3, dvs 1:500. Olyckan blir inte nöd-
vändigtvis en stor katastrof för den närmaste omgivningen (vindrikt-
ningen kan vara ut mot havet), men antalet cancerfall på stora avstånd
kan ändå bli mycket stort.

SVENSKA UTREDNINGAR FRÄN DE SENASTE AREN
Svenska réaktorsäkerhetsutredningar har i stort sett accepterat de
sannolikhetsberäkningar som redovisades i WASH-1400. Den utredning
om Barsebäck som gjordes för Energikommissionens arbetsgrupp för Säker-
het och miljö uppskattade risken för härdsmälta till 100*10~6 per
reaktorår. Den utredning, också beträffande Barsebäck, som utfördes
vid Studsvik för kärnkraftinspektionen kom till värdet 23*10 per
reaktorår. Asea-Atom har beräknat värdet 3-10~6 per reaktorår för
Forsmark 3. Den tyska Birkhoferstudien (augusti 1979) anger risken
för härdsmälta vid tyska reaktorer av PWR-typ vara 90-10"^ per reak-
torår. Reaktorsäkerhetsutredningen (SOU 1979:86) fann inte heller
anledning att väsentligt omvärdera resultaten av olika teoretiska
riskanalyser så som de redovisats och bedömts av energikommissionens
arbetsgrupp för Säkerhet och Miljö. Alla studier tyder således på en
härdsmältesannolikhet som är av storleksordningen 1:10 000 eller mindre
per reaktorår.

Senare utredningar har emellertid mer än WASH-1400 understrukit
heten i sannolikhetsuppskattningarna. Varje beräkning av sannolikheten
för en händelse som ännu inte har inträffat är förknippad med den
fundamentala svagheten att uppskattningen inte går att verifiera.
Beräkningarna bygger på ett omfattande tekniskt erfarenhetsmaterial
när det gäller olika komponenter och steg i händelsekedjorna, men de
måste också bygga på många antaganden och bedömningar som gör att
den beräknade sannolikheten är vad statistikerna kallar "subjektiv"
sannolikhet". Osäkerheten i uppskattningarna låter sig inte preci-
seras. Huruvida man kan lita på att sannolikheten är så låg som det
antas är en fråga om tilltro till bedömarnas erfarenhet och full-
ständigheten av den information de har tillgång till vid sina bedöm-
ningar .

Denna vetenskapligt ovedersägliga principiella osäkerhet är numera
accepterad av de flesta bedömare som är sakkunniga beträffande sta-
tistik. Den har utomlands framförts av såväl den amerikanska Lewis-
kommittén vid dess genomgång av WASH-1400 och av den amerikanska
kärnkraftinspektionens (NRC) enhet för säkerhetsbedömningar. I Sve-
rige har den framförts av experter från Försvarets forskningsanstalt
och statistiska centralbyrån. Den framförs även i Reaktorsäkerhets-
utredningens betänkande. Utförligare diskussion ges i kapitel 10.
Flera tekniska rapporter ligger bakom de svenska utredningarna. Ett
antal konsekvensuppskattningar har särskilt inriktats på följerna av
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en stor reaktorolycka i Barsebäcksverket, som är det svenska kärn-
kraftverk som ligger närmast stora städer. En rapport kallad "HS-77"
var resultatet av en haveristudie som utfördes av Studsvik Energi-
teknik AB på uppdrag av Statens kärnkraftinspektion. En annan studie
utfördes av Jan Beyea på uppdrag av Energikommissionens expertgrupp
för hälsa och miljö. Även danska studier har behandlat Barsebäck,
bl a en rapport från den danska forskningsstationen Ris«5 1977. För-
svarets forskningsanstalt (Leif Svensson) har vidare haft i uppdrag
av strålskyddsinstitutet att för BNAs räkning ta fram ett beräknings-
underlag för uppskattning av absorberad dos vid atmosfärisk sprid-
ning av radioaktiva nuklider (FOA rapport C 40047-A3, juni 1977).

Beräkningsmetoderna är numera rätt enhetliga, även om valet av ett
antal parametervärden (depositionshastighet, utregningskoefficient,
vindstyrka, vädertyp) ger möjlighet till stora variationer och för-
svårar jämförelser mellan olika rapporter. Strålskyddsinstitutet har
använt ett förenklat datorprogram för att snabbt kunna studera in-
flytandet av olika antaganden. Institutets beräkningar avviker emel-
lertid i princip inte från de beräkningar som utförts i de övriga
rapporter som här har nämnts och resultaten visar överensstämmelse
inom de väntade felmarginalerna.

Konsekvenser av de slag som beskrivs i denna volym håller också på
att utredas i Danmark. Arbetet planeras bli avslutat under 1980.
Vidare pågår en svensk utredning vid Försvarets forskningsanstalt
om risker från radioaktiva ämnen i samhället under beredskap och
krig (TOX-studien) från vilken en delrapport kommer att utges under
februari 1980.

Sammanfattning av historiken

Tabell 2.2 visar några av de skadesiffror som har nämnts i tidigare
rapporter. De är inte direkt jämförbara, eftersom antagandena om
förutsättningarna varierar starkt. De visas här närmast för att in-
dikera vilken bild av maximalt möjliga konsekvenser som har funnits
tillgänglig sedan 1955:

Tabell 2.2 Skadesiffror från tidigare utredningar om hypotetiska
reaktorolyckor

Max antal Max antal Förorenad
akut döda cancerdöda yta

Geneve-
konferencjn
WASH-.740

SOU 1959:38

Närförlutr

WASH-1400

Energi 4 Miljö

SKI/Studsvik

Beyea (EKA)

1955

1957

1959

1974

1975

1977

1978

1978

3

3

1

10

500

400

-

10

300

000-tals
100

000

-

-

-

1 000
40 000

-

400 000
100-tals

-

8 300

1000-tals 1000-tals
2 000

25 000
5 600

24 000
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SVENSKA REAKTORTYPER OCH REAKTORLÄGEN

Alla reaktorer i det svenska kärnenergiprogrammet är lättvatten-
reaktorePj dvs har vanligt vatten som kylmedel och moderator. Det
finns två huvudtyper av lättvattenreaktorer: kokarredktorn (eng.
Boiling Water Reactor, BWR) och tvyekvattenvedktorn (eng. Pressu-
rized Water Reactor, PWR). De flesta svenska reaktorerna är kokar-
reaktorer, tillverkade av Asea Atom. Vid Ringhals är dock aggrega-
ten Ringhals 2, 3 och 4 tryckvattenreaktorer av fabrikat Westing-
house .

1 tabell 2.3 ges en del data för svenska reaktorer. Tabell 2.4 ger
uppgifter om avstånd till vissa tätorter. Mer uppgifter om reaktor-
typer och reaktorlägen finns i Volym 1 kapitel 5.

Tabell 2.3 Svenska reaktorer

Reaktor-
aggregat

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2
Ringhals 1
Ringhals 2
Barsebäck 1
Barsebäck 2
Ringhals 3
Forsmark 1
Ringhals 4
Forsmark 2
Oskarshamn 3
Forsmark 3

Ägare

OKGa

OKG
Vattenfall
Vattenfall
Sydkraft
Sydkraft
Vattenfall

FKAb

Vattenfall
FKA
OKG
FKA

Kommersiell
drift

1972
1974
1974/75
1974/75
1975
1977
1
1
1
?
?

7

iyp

BWR
BWR
BWR
PWR
BWR
BWR
PWR
BWR
PWR
BWR
BWR
BWR

Nettoeffekt
MK(el)

440
570
750
800
570
570
900-915
900
frOO-915
900

1050
1050

Oskarshamns kraftgrupp AB, med Sydkraft som största intressent

Forsmarks kraftgrupp AB, till 75% ägt av statens vattenfallsverk

REAKTORHÄRDENS INNEHALL AV RADIOAKTIVA ÄMNEN

Av de radioaktiva ämnen som finns i ett kärnkraftverk finns huvud-
parten i reaktorhärden i reaktortanken. Det är därför som skador på
härden ger de största konsekvenserna av de olyckor som kan tänkas
förekomma.

Mängden radioaktiva ämnen brukar uttryckas i form av deras aktivitet.,
dvs antalet sönderfall av radioaktiva atomkärnor per sekund. Enheten
för aktivitet är därför "l/sekund" men har getts ett särskilt namn i
det internationella enhetssystemet (SI), nämligen beaquerel, förkortat
Bq. 1 becquerel är således ett sönderfall per sekund.

Den tidigare enheten för aktivitet var avceie som ursprungligen var
aktiviteten av 1 gram radium, men definierades som 3,7-lO^-O sönder-
fall per sekund. Enheten curie förkortas Ci. En miljon curie beteck-
nas MCi (megacurie).
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Avstånd RINGHALS BARSEBÄCK OSKARSHAMN FORSMARK

00 km

10 km

20 km

30 km

40 km

Bua
Väröbacka

Frillesås

Asa

Barsebäckshamn
Barsebäck
Löddeköpinge

Bjärred Figeholm
Misterhult

Veddigge

VARBERG

Horred
KUNGSBACKA

50 km

ASKIM

FALKENBERG

GÖTEBORG

Lomma
Kavlinge
Höljarg

LANDSKRONA
LUND
MALMÖ

KÖPENHAMN OSKARSHAMN
Blankaholm
Byxelkrok

ESLÖV Kristdala

Påskallavik

Gräsö

Öregrund
Östhammar

HELSINGBORG
HELSINGÖR
Skanör/Falst VÄSTERVIK

Ankarsrum

TRELLEBORG
Höör

Hörby
Mönsterås

Högsby

Hultsfred

Gimo
Österbybrsik

Örbyhus
Tobo

Tierp

Hallstavik

Skutskär

60 km

70 km

LERUM

Svenljunga

BORAS

HÖGANÄS
ÄNGELHOLM

YSTAD
Tomelilla

Gamleby
Vimmerby

HÄSSLEHOLM Borgholm

Virserum

GÄVLE

UPPSALA

80 km

90 km

HALMSTAD
ALINGSÅS

KRISTIANSTAD
KALMAR

Aseda
NYBRO

VETLANDA

NORRTÄLJE

SANDVIKEN -

TÄBY
SOLLENTUNA



Strålskyddsinstitutet använder numera de nya SI-enheterna, men de
gamla enheterna är fortfarande i bruk på många ställen och används
också i beredskapsplanerna. Det referensmaterial som används i denna
rapport använder också de gamla enheterna- De kommer därför att an-
vändas i denna bilaga, med tillfälliga referenser till de nya enhe-
terna, när så är lämpligt.

Huvudparten av de radioaktiva ämnena i reaktorhärden är klyvnings-
produkter som bildas vid klyvningen av uran eller plutonium i bräns-
let. Reaktorns termiska effekt samt drifttid är avgörande för den
aktivitet som erhålls för klyvningsprodukterna.

I reaktorhärden bildas under driften ca 450 olika radioaktiva nuk-
lider. De flesta av dessa har emellertid så kort livslängd att de
aldrig kan hinna nå ut och förorsaka någon skada vid ett läckage.
Ett 40-tal nuklider är emellertid av intresse för bedömningen av
vilka stråldoser som kan förorsakas utanför kärnkraftverket efter en
olycka.

Aktiviteten av var och en av dessa nuklider kan beräknas med känne-
dom om den termiska effekten (sori bestämmer antalet klyvningar per
tidsenhet), klyvningsutbytet för nukliden ifråga, samt dess fysika-
liska halveringstid (den tid det tar för aktiviteten av nukliden
att minska till hälften av det ursprungliga värdet genom radioaktivt
sönderfall).

Om reaktorn körs med konstant effekt kommer aktiviteten av de kort-
livade radioaktiva ämnena att snabbt öka till ett mättnadsvärde och
sedan förbli konstant. De långlivade ämnena kommer däremot att lång-
samt öka sin aktivitet så länge reaktorn är igång.

Det förbrukade reaktorbränslet byts inte ut på en gång. I kokarreak-
torer brukar en femtedel av bränslet bytas varje år och i tryckvatten-
reaktorer en tredjedel. Det betyder att olika delar av reaktorhärden
innehåller olika aktiviteter av de långlivade ämnena.

Beräkningar av aktiviteten av de olika radioaktiva nukliderna i en
reaktor som har varit igång så länge att allt bränsle hunnit bytas
någon gång har gjorts i olika sammanhang. Tabeller över härdinne-
hållet brukar visa något olika värden beroende av antagandena, men
skillnaderna saknar större betydelse för beräkningar av konsekvenser-
na av en olycka.

För svenska reaktorer har Studsvik Energiteknik AB utfört beräkningar
med hjälp av datorprogrammet "BEGAFIP". Tabeller över härdinventariet
har publicerats i olika rapporter, bl a i redovisningar av ett forsk-
ningsprojekt för Kärnsäkforsk (C Stenquist och L Devell, Dsf projekt
P25 1975) och i reaktorsäkerhetsstudien för kärnkraftinspektionen
(OveEdlund och Christina Gyllander: "HS-77", 1978). Uppgifter före-
kommer också i Asea-Atoms säkerhetsrapporter.

Tabell 2.5 visar typiska värden för aktiviteten i en reaktor med en
termisk effekt av 1700 MW, motsvarande Oskarshamn aggregat 2 samt de
båda aggregaten i Barsebäck. Värdena har tagits ur den danska Ris^-
rapporten om Barsebäck (Ris«J-M-1905, januari 1977) och använts for
de konsekvensberäkningar som redovisas i senare avsnitt. Härdinne-
hållet för en tryckvattenreaktor med motsvarande effekt är mycket
likartat. Tabellens värde ligger för cesium-137 och strontium-90
ca 75 % över vad som angetts i motsvarande svenska rapporter.
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Tabell 2.5 Reaktorhärdens innehåll av radioaktiva ämnen enligt upp-
gifter från Ris^. Avrundade värden för en reaktor med
1700 MW termisk effekt (Barsebäck). Tabellen upptar äm-
nen med halveringstid av ungefär en timme eller mer.
Totala aktiviteten är ca 2500 MCi.

Nuklid

Adelgaser:

krypton-85
" 85m

87
88

xenon-133
" 135

Jod:

jod-131
132

11 133
11 134

135

Rel lättflyktiga

strontium-89
" 90
II 9 1

molybden-99

teknetium-99m

rutenium-103
105
106

rodium-105

antimon-127
II 1 2 9

tellur-127
127m

" 129
" 129m
11 131m
" 132

cesium-134
136
137

barium-140

Mer svårflyktiga

Halveringstid

10,8 år
4,4 timmar
1,3 "
2,8 "

5,3 dygn
9,1 t immar

8,1 dygn
2,3 timmar
2,0 "
0,9 "
6,7 "

ämnen:

52 dygn
30 år
9,7 timmar

2,8 "

6,0 timmar

39,5 dygn
4,4 Limmar
1,0 år

1,5 dygn

3,9 "
4,3 timmar

9,4 "
0,3 år
1,2 timmar

34 dygn
1,3 "
3,3 "

2,0 år
13 dygn
30 år

12,8 dygn

ämnen:

Aktivitet (MCi)

0,45
17
30
42

90
25

47
63
90

110
86

44
3,5

75

82

77

67
25
11

39

1,9
15

2,5
0,4
15
2,4
6,5

60

3,0
0,8
4,5

85

neptunium-239 2,4 dygn 900

Isotoper av bl a: zirkonium, cerium, praseodym, neodym och plu-
tonium, med en aktivitet av totalt ca 500 MCi (varav plutonium
utgör mindre än 1%).
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Lättflyktigheten av en viss radioaktiv nuklid är beroende av den ke-
miska form i vilken ämnet uppträder, t ex om den förekommer som oxid.

Vid typfallen i kapitlen 7 till 9 har en uppdelning gjorts med tanke
på flyktigheten av ämnena. Fyra olika grupper kan urskiljas (tabell 2.6).
Förutom jod kan även en del metalloxider förekomma i lättflyktig form.

Tabell 2.6 Fördelning av reaktorhärdens innehåll av radioaktiva ämnen
med avseende på flyktighet.
Grundat på tabell 2.5

Ämnesgrupp
efter flyktighet

Ädelgaser (gasform)

Jod (gasform)

Metaller (aerosoler'*

Metaller (svårflyktiga)

% av härdens
totala
aktivitet

8

16

20

56

Viktiga ämnen vid markdeponering

Karaktäristiska
nuklider

xenon-133

jod-131

ruteniumisotoper
tellur-132
barium-140
cesium-137
strontium-90

neptuniutn-239
plutonium

% av gruppens
aktivitet

55

12

20
10
13
0,7
0,5

60
< 1

På kort tid efter en allvarlig reaktorolycka av typ BHR1 eller PWR1
kommer den markdeponerade radioaktiva ämnena att innefatta ett 40-tal
radionuklider som utsänder gammastrålning. Under det första dygnet
dominerar tellur-132 och jodisotoperna jod-132, jod-133 samt jod-135
dosbidraget från markstrålningen. Efterhand som dessa kortlivade ra-
dionuklider sönderfaller övertas dominansen av rutenium-103, barium-
lantan-140 och jod-131. Under tidsperioden från 1 vecka till 1 månad
efter utsläppet domineras markdosbidraget av rutenium-103, cesium-134
och i viss utsträckning barium-lantan-140. Omkring 1 år efter utsläp-
pet har de flesta kortlivade nukliderna sönderfallit och dosbidraget
erhålls huvudsakligen från cesium-134 och cesium-137. På lång sikt
kvarstår sedan cesium-137 med den fysikaliska halveringstiden 30 är.



UTSLÄPPSMEKANISMER

Under normala förhållanden är de radioaktiva ämnena i härdens urankut-
sar inneslutna av kapslingsrören. Dessa kan dock även under normal
drift av reaktorn ha mikroskopiska hål genom vilka de mest lättflykti-
ga ämnena i mycket liten omfattning kan läcka ut ur bränslet och föro-
rena vattnet i primärkretsen. Ett sådant läckage upptäcks genom den
löpande aktivitetskontroll som sker på detta vatten. Läckaget kan
därför mätas och genom särskilda reningssystem kan passagetiden av
de radioaktiva ämnena till omgivningen fördröjas så att de kortlivade
radioaktiva ämnena till stor del sönderfaller inom reningssystemen.
Alla läckage och utsläpp under normal drift skall mätas och registre-
ras och utsläppen rapporteras till strålskyddsinstitutet.

För att större mängder radioaktiva ämnen skall läcka ut ur bränsle-
härden krävs en mer omfattande kapslingsskada. De radioaktiva ämnen
som slipper förbi de två första barriärerna (bränslets egen struktur
samt kapslingsröret) når i första hand inte längre än till den slutna
primära vattenkretsen. Först om det uppstår en allvarlig läcka på detta
kan de radioaktiva ämnena komma fria i reaktorinneslutningen. Denna är
konstruerad för att hålla kvar huvudparten av de radioaktiva ämnena
i en sådan situation. Först om inte heller inneslutningen är tät kan
radioaktiva ämnen nå omgivningen.

De ämnen som har lättast att läcka ut är de radioaktiva ädelgaserna,
dvs radioaktiva isotoper av xenon och krypton. Av dessa är xenon-133
den mest betydelsefulla, på grund av dess dominerande aktivitet och
relativt långa halveringstid (5,3 dygn), jmfr tabell 2.5. Även jod är
emellertid lättflyktigt. Bland jodisotoperna är jod-131 mest betydelse-
full på grund av sin halveringstid på drygt 8 dygn. Under de första
timmarna avtar den totala jodaktiviteten rätt snabbt till följd av de
relativt korta halveringstiderna för några av de i början dominerande
isotoperna.

För stora utsläpp krävs en avsevärd härdskada, som förutsätter att
härden har förstörts av höga temperaturer. Detta kan ske om härden
inte kan hållas täckt med värmeavledande vatten. Vattnet i primär-
kretsen kan försvinna om det uppstår ett rörbrott eller om, såsom var
fallet vid Three Mile Island, någon ventil obeaktat fastnar i öppet
läge. Vid vattenläckage från primärkretsen ändras trycket, vilket i
sin tur leder till att reaktorn automatiskt snabbstoppar. Förutsätt-
ningen för att bränslehärden ändå skall skadas allvarligt är att den
värme som frigörs genom sönderfallen av radioaktiva ämnen i bränslet
("resteffekten") inte avleds. Så länge härden är täckt med vatten är
det ingen fara att den förstörs, men om vattnet läcker bort och inte
kan ersättas av vatten från nödkylsystemen, kan temperaturen stiga
så högt att kapslingsrören smälter eller på annat sätt förstörs. Vid
höga temperaturer kan zirkoniet i kapslingen reagera med vattnet under
bildande av fri vätgas och zirkoniumoxid.

Även bortfall av den sekundära kylningen i en tryckvattenreaktor kan med-
föra problem genom att värmen från reaktorn inte kan avledas, varigenom
primärvattnet kan koka bort. En fullständig smältning av härden kan leda
till ångexplosioner när den smälta härden kommer i kontakt med vatten.
Sådana explosioner, eller den smälta härden som sådan, kan tänkas åstad-
komma hål i inneslutningen, så att frigjorda radioaktiva ämnen kan slippa
ut.
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Även om inte inneslutningen skadas på så drastiskt sätt att radio-
aktiva ämnen kan läcka ut genom skador på byggnaden, kommer frigjorda
radioaktiva ämnen att läcka ut genom skorstenen. Vid snabba olycks-
förlopp kan plötsligt läckage av stora mängder radioaktiva ämnen vän-
tas vara förenat med samtidigt läckage av värmeenergi. Dessutom fri-
görs energi genom radioaktivt sönderfall. Värmeutvecklingen gör att
det radioaktiva "molnet" till en början stiger uppåt, desto högre ju
större värmeutvecklingen är. Detta motverkar konsekvenserna av mycket
stora utsläpp genom att reducera stråldoserna nära kärnkraftverket.

Missöden utanför reaktorhärden, t ex filterbränder eller skador på
enstaka bränsleelement under bränslehantering kan leda till mindre
utsläpp av radioaktiva ämnen, främst radioaktiv jod.

OLYCKS- OCH UTSLÄPPSKATEGORIER

Figur 2.1 visar sambandet mellan graden av reaktorskada och graden
av utsläpp. Olyckorna kan därför, med tanke på de möjliga konsekven-
serna, grovt klassificeras i tre olika kategorier efter typen av ut-
släpp:

A. Enbart ädelgaser

B. Ädelgaser + jod

C. Ädelgaser + jod + aerosoler

Olyckor av typ C förutsätter en kraftig härdskada med samtidig otäthet
i inneslutningen. Dessa olyckor anses vara mycket osannolika-
Olyckor med kraftiga härdskador behöver emellertid inte alltid medföra
sådana konsekvenser att de hör hemma i grupp C. Olyckan vid Three Mile
Island var t ex en olycka där den primära härdskadan var myaket omfat-
tande, men där alla radioaktiva ämnen utom ädelgaserna effektivt kvar-
hölls i reaktorbyggnaderna tack vare att de stannade i inneslutningens
luftvolym eller i vattnet inom byggnaderna. Till sin utsläppskaraktär
hör därför TMI-olyckan till grupp A.

Wash-1400 har definierat ett antal olyckor som närmare har analyserats.
Dessa beskrivs i tabell 2.1. De betecknas BWR1, 2, 3 etc och PWR1, 2,
3 etc beroende av om de inträffar i kokar- respektive tryckvattenreakto-
rer. De lägsta talen anger de mest omfattande olyckorna med hänsyn till
utsläpp av radioaktiva ämnen. De olyckor som leder till störst utsläpp
är följande:

BWR1 definieras i WASH-1400 som en olycka som innebär en härdsmälta
med efterföljande ångexplosion i reaktortanken. Förvarningstiden antas
vara ett par timmar och huvudparten av utsläppet sker under en halv-
timme. Olyckan leder till mycket stora utsläpp (100% av ädelgaserna,
40% jod och cesium, 70% tellur och 50% rutenium, räknat på det totala
härdinnehållet). För tryckvattenreaktorer är motsvarande olycka PWR1
som antas ha en underkategori PWR1A med så liten värmefrigörelse att
utsläppet inte stiger till höga höjder.

BWR2 omfattar härdsmältning till följd av bristande resteffektkylning
och resulterande övertryck i inneslutningen så att denna skadas. Sven
här blir utsläppen stora (100% av ädelgaserna, 90% jod och 50% cesium)
men innehåller mindre mängder av kortlivade nuklider, eftersom förvar-
ningstiden beräknas vara 30 timmar.



22

Figur 2.1 Sambandet utsläpp-olycka
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SPRIDNINGSMEKANISMER
Spridningen av radioaktiva ämnen i omgivningen efter en olycka beror
utöver väderförhållandena av utsläppshöjden och de värmetnängder som fri-
görs till atmosfären. Olyckskategorin PWR1A karaktäriseras exempelvis
av relativt små värmemängder.

De utsläppta radioaktiva ämnena kommer att bilda ett aktivt "moln" som
driver ut i form av en "plym" i vindriktningen. Utsläppets värmeinnehåll
bestämmer hur högt plymen kan lyfta över den ursprungliga utsläppshöjden.

Koncentrationen av radioaktiva ämnen i plymen kommer att bero av avstån-
det från utsläppspunkten, atmosfärens stabilitet, vindhastigheten och
eventuell nederbörd.

De matematiska uttryck som kan användas för beräkningen av koncentratio-
nen av de radioaktiva ämnen i luften på olika avstånd finns beskrivna i
åtskilliga publikationer, t ex i den tidigare nämnda rapporten från den
danska forskningsstationen Risrf (Risrf-M-1905, 1977) och Studsvikrappor-
ten "HS-77".

Atmosfärens stabilitet påverkar spridningen av de radioaktiva ämnena
i höjdled och sidled i plymen. Den brukar karaktäriseras genom ett an-
tal stabilitetskategorier kallade "Pasquill A-G". Pasquill A betecknar
en instabil atmosfär med starkt turbulent spridning, under det att de
övriga kategorierna betecknar allt större stabilitet och allt mindre
turbulens. Några exempel illustreras nedan:

PASQUILL A PASQUJLL D PASQUILL F
Mycket ostabil . Neutral Mycket stabil
atmosfär atmosfär atmosfär

(inversion)

Vädertyperna Pasquill C-D är de vanligast förekommande, under det att
den stabila atmosfären (Pasquill F-G) är mindre vanlig (se tabell 2.7
och 2.8). •

' Koncentrationen av radioaktiva ämnen i plymen på olika avstånd från ut-
släppspunkten kan beräknas med de vanliga spridningsmodellerna, om man
kan anta att vindhastigheten är konstant, vindriktningen oförändrad,
atmosfärens stabilitet hela tiden densamma samt att nederbördsförhållan-
dena inte växlar. Dessa förutsättningar gäller ofta inte i praktiken.

Det är inte ovanligt att vindriktningen skiftar så att en utsläppsplym
inte driver i endast en riktning utan ändrar riktning och slingrar sig
("meandrar").



I de exempel som ges i det följande har antagits att de meteorologiska
förhållandena är helt oförändrade. Exemplen har därmed ingen hög grad
av realism, särskilt inte när det gäller stabilitetsförhållanden enligt
Fasquill F på stora avstånd. Det måste anses vara rätt orealistiskt att
en smal plym fortfarande efter avstånd på mer än 50 km skall fortsätta
i samma riktning och under samma stabilitetsförhållanden.

Syftet med de exempel som kommer att visas är emellertid inte att göra
någon realistisk bedömning av sannolikheten för olika spridningsfall,
utan att välja förutsättningar vilka , genom att de bibehålls oför- ̂
ändrade i exemplen, kan visa hur andra faktorer än meteorologin kan på-
verka konsekvenserna. Sådana faktorer är exempelvis typen av olycka
samt befolkningsfördelningen kring kärnkraftverket. En annan faktor av
intresse är vindriktningen.

En meteorologisk situation som är mycket svårbedömbar är om de radio-
aktiva ämnena sprids långa sträckor under stabila atmosfäriska förhål-
landen utan nederbörd och aktiviteten därefter plötsligt avsätts på
marken genom nederbörd. Sådana förhållanden kan inte uteslutas, men
sannolikheten att en given ort skulle drabbas är mycket liten.

Tabell 2.7 Förekomst av olika vädertyper (ur Rasmussenrapporteii)

Tabellen grundas på timmedelvärden av meteorologiska ob-
servationer vid en ort på stranden av en av de stora ame-
rikanska sjöarna och en annan vid amerikanska atlantkus-
ten. Nederbörd har angivits om den uppgått till minst
0,25 mm på en timme. Vindhastigheten gäller typisk vind
angivet som intervallet mellan undre och övre kvartil,
dvs den vind som råder under hälften av totala tiden för
ifrågavarande väder.

Vädertyper enligt Fasquill

A B C D E F Totalt

Stora sjöarna Vindhastighet m/s 1-3 2-5 2-5 2-5 0-3 0-2 1-4

Tid utan nederbörd, Z 6 4 4 43 22 11 90

Tid med nederbörd, 7. 0 0 0 7 2 0,3 10

Atlantkusten Vindhastighet m/s 2-5 3-6 2-6 2-6 1-3 1-3 1-5

Tid utan nederbörd, Z 4 5 2 36 30 16 95

Tid med nederbörd, Z 00 0 22 0,9 5



25
Tabell 2.8 Svensk väderstatistik

Tabellen visar för varje vindriktning hur inånga procent av tiden som
olika vädertyper råder. Regnförekomsten anges i procent av tiden för
respektive vindriktning men finns inte uppdelad på vädertyp. Värdena
har avrundats. S, V, N och Ö betecknar vindriktning från respektive
söder, väster., norr och öster. För vindrosor se figur 2.2. Alla väder-
typer har hänförts till någon av de fyra vädertyperna B, D, E, eller F.

Procent av tiden vid Procent av tiden
vädertyp enligt Pasquill med regn

B D E F

5 74 17 4 4
3 81 13 3 4
6 53 30 11 2
3 62 28 8 4

Torslcmda S 7 77 12 4 6
V 4 80 11 4 2
N 5 50 25 20 2
Ö 5 69 18 8 4

Kalmav S 6 67 19 7 4
V 4 66 22 8 2
N 6 52 27 15 4
Ö 11 52 27 10 3



Figur 2.2
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Vindrosor utvisande vindriktning och styrka

Ur: Klimathandbok för försvarsmakten

Här visas vindrosor från observationsplatser närmast
kärnkraftverken. Då observationsplatsen i vissa fall
ligger på stort avstånd från förläggningsplatsen eller
utanför kusten (Örskär) bör materialet tolkas med stor
försiktighet. Avstånden är följande:

Ringhals - Varberg ca 6 mil
Simpevarp - Kalmar ca 9 mil
Barsebäck - Malmö ca 2 mil
Forsmark - Örskär ca 2 mil

Procentuell fördelning
av markvind per är

Ar:1955-72

Varberg

300'

330'

Frekvens i %

030°

060°

14.S Jf 0 m/s
56.3 -A 0 - 3m/s
7.1 W >11m/s

Kalmar

210°

300°,

Malmö

300°,

030°

Ortkir

300'

330°. 030°

060°

150°

120°
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BESTRÅLNINGiBETINGELSER

Ett vanligt missförstånd bland lekmän är att förväxla strålning och
radioaktivitet. Ibland talar man också felaktigt om "radioaktiv strål-
ning". Den rätta benämningen är joniserande strålning. Det är sådan,
för våra sinnen oförnimbar, strålning som kommer från radioaktiva äm-
nen eller från konstgjorda strålkällor såsom röntgenapparater.

Den joniserande strålningen är vanligtvis av följande tre slag:

• betastralnir/g:

o g ammastrålning:

o alfastrålning: Strålning i form av partiklar som
har mycket liten genomträngnings-
förmåga. Alfastrålande strålkällor
utanför kroppen är normalt ofarliga,
men om man får in ämnen som utsän-
der alfastrålning i kroppen kan den
tränga in i levande celler.

Partikelstrålning där partiklarna
är elektroner som har en räckvidd
av storleksordningen meter i luft
och millimeter i kroppsvävnaderna.
Huvudsakliga käUan till "intern
bestrålning" av kroppens vävnader
från radioaktiva ämnen som kommit
in i kroppen.

Strålning med samma egenskaper som
röntgenstrålning. Den har lång räck-
vidd och förmår tränga in i kroppen
även om strålkällan befinner sig
utanför kroppen ("extern bestrålning").

Om vi utsätts för joniserande .training tillförs kroppen energi ungefär
som när huden utsätts för sol' training. Den tillförda energin kan åstad-
komma strålskador. I samma ögonblick som bestrålningen upphör är hela
den fysikaliska processen över. Det finns ingen "strålning" kvar i krop-
pen, lika litet som det finns "ljus" kvar i kroppen sedan man har släckt
den lampa som är strålkälla för vanligt ljus. Däremot kan kroppen bio-
logiskt "minnas" bestrålningen, ungefär som den "minns" föregående dags
solbad, så att den biologiska strålverkan ackumuleras.

"Radioaktivitet" är beteckningen på det fysikaliska fenomen som innebär
att vissa atomkärnor spontant sönderfaller under utsändande av jonise-
rande strålning (radioaktivt sönderfall). "Radioaktivitet" är därför inte
ett ämne och man bör inte tala om att det sprids radioaktivitet i omgiv-
ningen. Det som sprids är radioaktiva ämnen som utsänder joniserande
strålning. När man felaktigt talar om "radioaktiv strålning" är det en
språklig avart av samma slag som "varm korvgubbe". Konstruktionen är
omöjlig på andra språk (t ex "radioactive radiation") eftersom det ju
inte är strålningen som är radioaktiv, dvs utsänder strålning.
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Med aktiviteten av ett radioaktivt ämne avser man antalet sönderfall
per tidsenhet av ämnets atomkärnor. Enheten för aktivtet är "per sekund"
men har i det nya internationella enhetssystemet (SI) det särskilda nam-
net beaquevel (förkortat: Bq). Den gamla enheten aweie var 37 miljarder
becquerel. Vi använder den fortfarande i denna bilaga, eftersom dat mesta
av referensmaterialet använder den och den fortfarande används i beredskaps-
planerna.

Vid en reaktorolycka är det de frisläppta radioaktiva ämnena som utgör
källan till den strålning som kan träffa människor. Det är således inte
strålning som läcker ut ur kärnkraftverket, utan radioaktiva ärmen.

När de radioaktiva ämnena driver i vindriktningen och bildar ett moln
eller en plym, kan strålning nå människor på ett antal olika sätt och
därmed förorsaka stråldoser, dvs avge energi, i kroppens vävnader och
organ. De viktigaste bestrålningsvägarna karaktäriseras av det sätt på
vilket stråldosen åstadkommes:

• molndos, plymdos:

o inhalationsdos:

Stråldos till alla kroppens organ
till följd av gammastrålning från
det radioaktiva molnet.

Stråldos till vissa organ till
följd av inandning av radioaktiva
ämnen vars strålning sedan avger
energi i organen. I första hand
drabbas lungorna, men de radioak-
tiva ämnena kan transporteras med
blodet till andra organ, såsom
sköldkörtel och benmärg.

Stråldos till alla kroppens organ
till följd av gammastrålning från
radioaktiva ämnen som har avsatts
på marken ("markbeläggning").

Stråldos till vissa organ till
följd av strålning från radio-
aktiva ämnen som tillförts kroppen
med radioaktivt förorenade livs-
medel, framför allt mjölk.

Molndos och markdos är exempel på extern bestrålning under det att in-
halationsdos och förtäringsdos är exempel på intern bestrålning. (Jfr
figur 2.3).

n markdos:

a förtäringsdos:



Figur 2.3 Illustration av begreppen "molndos", "markdos" och "inhalationsdos"

SS
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I 111 I

molndos '

t

markdos
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ANTAGANDEN FÖR DOSBERÄKNINGAR
Strålskyddsinstitutet har gjort egna beräkningar av stråldoser m m
efter en reaktorolycka. För många situationer finns dåligt underlag
för de antaganden som gjorts i beräkningarna. Följden av den bris-
tande kunskapen blir främst en osäkerhet om fördelningen av markbe-
läggningen - blir den mycket intensiv över ett mindre område eller
svagare över ett större? I det senare fallet kan antalet akuta
strålskador bli mycket mindre eftersom man kan komma under den trös-
keldos under vilken akuta skador inte förekommer. För sena effekter
som cancer och arvsskador finns inget markant tröskelvärde och det
beräknade antalet sådana skador påverkas inte lika mycket av anta-
gandena .

Grundvärdet i dosberäkningarna är stråldosen till olika organ eller
i genomsnitt till hela kroppen hos en oskyddad person. Schablonartade
korrektioner har sedan gjorts för bl a ytterligare skärmning.

Molndos

För gammastrålnig från molnet finns väl utvecklade beräkningar av
dosen till en oskyddad person under molnet. En korrektionsfaktor av
0,33 för ytterligare skärmning har använts.

Inhalationsdos

Vid inhalation av radioaktiva ämnen utsätts främst lungorna för
strålning. Lungdosen påverkas förutom av sådana egenskaper
som typ av strålning, strålningseuergi och halveringstid även
av hur länge ämnet stannar kvar i lungan. Denna tid beror i hög
grad av ämnets kemiska form och om ämnet är i form av en aerosol
(stoft) också av partikelstorleken. Har ämnet en kemiskt lättlös-
lig form som snabbt löses upp i blodet blir bestrålningstiden i
lungan kortare än om det är i en svårlöslig form som i stället ger
en högre lungdos. Aerosoler med små partiklar transporteras längre
in i lungans allt smalare rörsystem och stannar kvar längre i lung-
an jämfört med aerosoler med större partiklar.

De radioaktiva ämnen som inhalerats transporteras beroende på ke-
misk-fysikalisk form i varierande grad bort från lungan via slem
och lymfa eller blodet. De utsöndras därefter genom mag-tarmkanalen
eller upptas delvis i sköldkörteln eller den röda benmärgen som
sedan bestrålas. Radioaktiv jod är ett exempel på ett lättlösligt
ämne som snabbt tas upp i blodet och förs ut i kroppen. En stor
del av denna jod tas på kort tid upp i sköldkörteln som genom
sin lilla massa kan få höga stråldoser.

För intag av radioaktiva ämnen med födan kan liknande resonemang
föras som vid inhalation.
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Internationella strålskyddskommissionens (ICRP) modeller för strål-
doser till lunga och sköldkörtel har använts vid beräkningarna. 0-
säkerheterna i dessa modeller ligger främst i hur snabbt aktiviteten
utsöndras från berörda organ. Detta beror bl a på ålder, kön, ev
sjukdomstillstånd m m hos den som andats in aktiviteten. Osäkerheter-
na leder till att stråldoserna från radioaktiva ämnen som upp-
tagits i kroppen kan vara mindre än hälften av de beräknade
eller mer än dubbelt så höga.

Bigen korrektion har normalt gjorts för minskad inhalation vid inom-
husvistelse (jfr kapitel 4).

Markdos: utregning

Man känner dåligt till hur snabbt de radioaktiva ämnena i ett utsläpp
vid en reaktorolycka skulle tvättas ur utsläppsmolnet. Avgörande är
mängden nederbörd och hur lätt de radioaktiva ämnena följer med nederbörden,
vilket beskrivs med en utregningskoefficient. För strålskyddsinsti-,
tutets beräkningar har använts en utregningskoefficient av 0,0001 s
Detta värde brukar användas för tämligen kraftig nederbörd. Det är
inte särskilt väl underbyggt och många antar att det starkt över-
skattar uttvättningen. Rasmussenutredningen anger rimlig spännvidd
vara området 0,01-0,00001 s~l. Konsekvensbilden varierar beroende
på antagandena. Grovt sett kan sägas att om uttvättningen är effek-
tivare än antaget erhålls intensivare markbeläggningar över mindre
ytor och på kortare avstånd. Sr den mindre effektiv blir istället
berörda ytor större men intensiteten lägre.

För snöfall finns inga säkra data om "uttvättning" ur molnet. Bästa
antagande som kan göras för närvarande är att använda data för sam-
ma nederbördsmängd i form av regn.

Markdos: torrdeponering

0m det inte regnar blir det ändå en viss markbeläggning när utsläpps-
molnet vidrör marken. Även här finns dålig grund för antagandena.

Luftburna radioaktiva ämnen som sprids efter en stor reaktorolycka
kan ha mycket olika kemiska och fysikaliska egenskaper som har stor
inverkan på konsekvensbilden. Jod som är ett flyktigt ämne kan t ex
förekomma som oorganisk jod (elementär jod) eller som organisk jod
med metyljodid som dominerande komponent. Elementär jod har en depo-
sitionshastighet som är ungefär 100 gånger större än metyljodidens,
beroende på den senares egenskap att stanna i gasform längre.

En torrdepositionskoefficient av 0,003 m/s har använts. Rasmussenrap-
porten anger området 0,1-0,001 m/s. Fel i antagandena leder till lik-
nande fel i resultatet som för uttvättningen.
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Markdos: skärmningskorrektion

Stråldoserna från markbeläggningen har beräknats med hjälp av teore-
tiska omräkningsfaktörer mellan aktivitet och stråldos. Omräkningsfak-
torerna är i sig väl kända men de varierar ganska mycket under olika
betingelser och en enda omräkningsfaktor kan inte täcka alla. situatio-
ner. Utgångspunkten är stråldosen 1 meter ovanför marken från markbe-
läggning som ligger på ytan av ett oändligt stort och helt plant om-
råde. För cesium-137 är utgångspunkten dock den ganska väl kända ex-
ponentiella aktivitetsfördelningen i centimetrarna närmast under ytan.
I ytbeläggningsfallet kommer hälften av stråldosen från ett område
med ca 10 m diameter och 90 % från ca 100 m diameter. På en grusbelagd
yta är motsvarande siffror 5 m och 35 m, och efter 10 års omfördelning
i jorden är man nere i 3 m resp 15 m.

På utgångsvärdet har lagts en skärmningsfaktor 0,33 med vilken dosen
har multiplicerats. Värdet 0,33 brukar användas som representativt
medelvärde för en befolkning med normala levnadsvanor i tempererat kli-
mat. Tabell 2.9 anger hur stor skärmningsfaktorn i verkligheten kan
vara. Med skärmningsfaktorn 0,33 underskattas alltså stråldosen om be-
läggningen är jämnt fördelad. Dosminskning vid inomhusvistelse m m be-
skrivs i kapitel 4.

Tabell 2.9 Skärmningsfaktorer i verkligheten

Stråldosen från en oändligt stor plan yta bör i verklig-
heten multipliceras med angivna skärmningsfaktorer vid
vistelse utomhus. Vid sidan av tabellen visas i diagram-
form hur skärmningsfaktorerna ligger i förhållande till
schablonvärdet 0,33. Värdena avser en höjd av 1 m över
marken.

Skärmnings-
faktor

Verkligt förhållande

Teoretisk oändligt stor, plan yta 1,00

Jämn verklig yta, t ex asfalt, betong 0,85-1,00

Gräsmat;a 0,75-0,85

Grusbelagd yta 0,65-0,75

Plöjd åker 0,55-0,65

Åker plöjd med djupa fåror 0,47-0,55

0.33 1,00
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Studier över fördelningen av beläggning har bland annat gjorts ef-
ter utbrott av vulkanen Irazu i Costa Rica 1963-65. Askan syntes
tydligt både i stads- och landsbygd och man fick bra begrepp om
fördelningen i verkligheten. Vid en eventuell reaktorolycka sprids
mycket mindre stoftmängder och inga detaljerade data finns om för-
delningen i detta fall. Troligen är den rätt likartad eftersom det
radioaktiva materialet mycket snabbt sätter sig på luftens dammpar-
tiklar och dessa sedan virvlar runt som vanligt damm och samlar
sig där det är vindstilla. Möjligen blir fördelningen något jämna-
re än i vulkanfallet eftersom de små partiklarna lättare häftar
vid de ytor där de först hamnar.

Vulkanstoftet fördelade sig ganska jämnt när vädret var fuktigt
och vinden svag. När det var torrt och någon vind samlades stoftet
på läsidan och på vindskyddade platser, t ex nära rännstenar och i
takrännor, ungefär som yrsnö gör. Släta ytor blev ganska rensopade
av vinden utom i sprickor och fördjupningar. På gräsmattor fastna-
de stoftet ganska jämnt. På större växter fördelades det mycket o-
jämnt med kraftigt förhöjd koncentration i vinklar och vrår.

En ojämn fördelning av radioaktiva ämnen kan leda till kraftigt sänkta
stråldoser över stora områden och något höjda doser just där ämnena
är ansamlade. Teoretiska beräkningar antyder t ex en doskorrektions-
faktor i området 0,05-2 för dosen på breda gator i citybebyggelse där
all beläggning samlats i rännstenarna. Vid jämn beläggning beräknas
korrektionsfaktorn vara 0,4-0,7.
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3. ANTAGANDEN OM BIOLOGISKA STRÅLVERKNINGÅR PA MÄNNISKOR:
FÖRUTSÄTTNINGAR

Här redovisas grundläggande begrepp om stråldos och strålskador.
Sambandet mellan dos oah skada beskrivs sedan för skador som kom-
mer snart efter bestrålningen oah för sådana som visar sig betyd-
ligt senare, som oanaer oah arvsskador.

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP
Stråldos

Med stråldos (egentligen: absorberad dos) avses den strålenergi
som tillförs per massenhet av en bestrålad kropp. Enheten för
stråldos är goule per kilogram men det är vanligt att använda det
speciella namnet gray (Gy) för denna enhet. Den äldre enheten het-
te rad (1 rad = 0,01 Gy). I denna volym används den äldre enheten
eftersom den förekommer i tidigare material om kärnkraftolyckor.

I strålskyddssammanhang används ofta storheten dosekvivalent istäl-
let för absorberad dos och i slarvigt tal talar man även då om
"stråldos". Dosekvivalenten erhålls sedan man viktat de absorbera-
de stråldoserna av olika typer av strålning (alfastrålning, beta-
strålning etc) med särskilt rekommenderade kvalitetsfaktorer för
att ta hänsyn till de skillnader i biologisk verkan dessa strålty-
per kan ha. Dosekvivalenten skall bara användas när det gäller att
göra jämförelser med föreskrifter om tillåtna stråldoser. Det är
direkt fel att använda den när det gäller att bedöma verkningarna
av höga stråldoser. För enkelhets skull undviker vi i denna volym
att använda dosekvivalenten.

Även för dosekvivalenten är enheten joule per kilogram men i detta
fall är det speciella namn som används i strålskyddssammanhang sie-
vert (Sv). Den tidigare enheten hette rem (1 rem = 0,01 Sv). För
gammastrålning och betastrålning är kvalitetsfaktorn = 1 och man
får därför samma numeriska värde på den absorberade dosen som för
dosekvivalenten om man använder antingen gray och sievert eller
rad och rem.

För en bestrålad befolkning är kollektivdosen produkten av antalet
bestrålade personer och deras genomsnittliga stråldos. Kbllektivdo-
sen brukar anges i mansievert, manrem eller manrad. Till exempel er-
hålls kollektivdosen 1000 manrad om 1000 personer får 1 rad vardera
eller 100 personer 10 rad vardera.
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Biologiska strålverkningar

De biologiska skadeverkningarna av joniserande strålning brukar grovt
uppdelas i skador av "akut" eller "sen" typ. Till den förra gruppen hör
akut strålsjuka och till den senare cancer och ärftliga skador.

De viktigaste biologiska strålverkningarna är följande:

Skador av "akut" typ: Akut strålsjuka
Lunginflammation
Nedsatt sköldkörtelfunktion

Fosterskador: Utvecklingsrubbningar

Sena skador: Cancer
Ärftliga skador

En annan uppdelning är mellan "icke-stokastiska" och "stokastiska" skador.

Med iake-stokastiska skador brukar man avse sådana strålskador som drabbar
alla individer så snart stråldosen är tillräckligt stor. Graden av skada
brukar också öka med stråldosen. Ett exempel är en akut hudskada. Den
uppstår inte förrän stråldosen är många hundra rad. Den blir allt all-
varligare med ökad stråldos, från en lätt hudrodnad till vätskande sår
(ungefär som hudens reaktion för solstrålning). Sambandet mellan strål-
dos och skadans allvarlighetsgrad brukar kallas dos-effektsamband.

Med stokastiska skador brukar man avse skador som inte vid någon strål-
dos drabbar alla bestrålade individer utan förekommer till synes slump-
mässigt men med en frekvens som ökar med stråldosen. Skadans allvarlig-
hetsgrad är däremot i huvudsak oberoende av stråldosen. Sambandet mellan
stråldosen och sannolikheten för uppkomst av den stokastiska skadan brukar
kallas dos-vesponssamband. De ovan nämnda sena skadorna (cancer och ärft-
liga skador) är stokastiska skador.

I båda fallen uppstår skadan till följd av skador på kroppens celler.
Det är framför allt cellernas fortplantningsmekanism som är ömtålig och
kan skadas. Om skadan är allvarlig förlorar cellen förmågan att genom
delning ge upphov till nya, livskraftiga celler. Om delningen ger upp-
hov till celler som inte kan fortleva uppkommer således en celldöd, som,
om många celler är berörda, kan leda till en iakttagbar skada på det
organ eller den vävnad i vilka cellerna ingår. Om stråldosen är liten
dödas endast en licen bråkdel av cellerna och kroppen kan reparera ska-
dan. Detta förklarar varför det finns tröskelvärden under vilka inga
skador till följd av celldöd förekommer. Det är dessa skador som är av
icke-stokastisk natur. Ingen individ kan undgå en sådan skada om strål-
dosen är tillräckligt hög.

Det kan emellertid inträffa att några cellers fortplantningsmekanism
inte skadas tillräckligt allvarligt för att omöjliggöra delning och
uppkomsten av nya celler som kan fortleva, men tillräckligt allvarligt
för att dessa celler inte skall vara helt normala. Det kan ha skett en
skada i den genetiska kod som styr de nya cellernas egenskaper. Det kan
resultera i att de inte längre fullföljer sina ursprungliga funktioner
i den vävnad i vilken de ingår. Detta kan vara en orsak till uppkomsten
av en tumör med helt ny och för angränsande vävnader skadlig livsform.
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En genetisk skada, dvs en skada på cellernas genetiska kod, kan således
tänkas kunna leda till cancer om kroppens förmåga att bekämpa sådana
tendenser av någon orsak är nedsatt.

Om den genetiska skadan uppstår i könsceller som medverkar i en befrukt-
ning överförs ändringen i den genetiska koden till en ny individ och
en ärftlig skada har uppstått. Uppkomsten av cancer och ärftliga ska-
dor är säkert mer komplicerad, men den förenklade bilden, sann eller ej,
visar hur man kan tänka sig att stokastiska skador uppstår.

SKADOR AV AKUT TYP

Akut s trål sjuka

Vid extern bestrålning av kroppens alla organ är det särskilt de väv-
nader som har en snabb celldelning som är strålkänsliga. Det är i första
hand de blodbildande organen samt magsäckens och tarmarnas slemhinnor.

Vid mycket höga stråldoser (många tusen rad på kort tid)förorsakas död-
liga skador på det centrala nervsystemet och överlevnadstiden väntas
vid 5000 rad vara 2-4 dygn.

Vid stråldoser överstigande 600 rad är dödsrisken nära hundraprocentig,
dels till följd av skador på de blodbildande organen c \ också på grund
av tarmskador som sannolikt rubbar saltbalansen. Döden kan väntas inom
en eller två veckor.

Vid stråldoser understigande 600 rad är överlevnad möjlig och den huvud-
sakliga risken består i skador på de blodbildande organen. Den kritiska
tidpunkten inträffar efter ca tre veckor då antalet livsviktiga blod-
kroppar har nått ett minimum. Behandlingen är i första hand inriktad på
att förhindra infektioner, dvs det krävs en steril miljö, eventuellt
antibiotika och möjligen blodtransfusioner för att kompensera blodkropps-
förlusten.

Omedelbart efter bestrålningen kan övergående illamående inträffa. Den
akuta strålsjukans förlopp vid stråldoser som medger överlevnad beskrivs
i FOA-rapporten C 40102-A3 (1979) av Gunnar Walinder på följande sätt:

"De initiala (prodromala) symtomen uppträder i rege] inom en
till sex timmar efter exponeringen. De antas förekomma bland
70Z av personer som exponerats för 200 rad och praktiskt taget
i 100% efter 300 rad. De når ett maximum efter ungefär sex timmar
och sjunker sedan hastigt i frekvens, för att vara praktiskt taget
övervunna efter ett till tre dygn (åtminstone i sina allvarligare
manifestationer) efter doser omkring 300 rad. Prodromalsymtomen
yrtrar sig i huvudvärk, illamående med kräkningar, depressioner
och i senare skeden diarreer. Skulle diarreer uppträda under de
första timmarna efter en exponering, är detta ett mycket all-
varligt tecken, och prognosen är dålig.

Efter denna initialperiod inträder ett skede med ett visst mått
av subjektiv besvärsfrihet. En viss trötthet kvarstår emellertid
och konditionen är starkt nedsatt. Den kritiska perioden inträder
efter cirka 3 veckor, då tillståndet snabbt försämras. Benmärgs-
skadan blir kliniskt manifest med uttalad kraftlöshet, sömnlöshet,
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feber, purpura i slemhinnor och en dramatisk sänkning av antalet
leukocyter. Detta stadium har kort tidigare föregåtts av hudrod-
nader och epilation. Återhämtningen börjar bland de överlevande
efter cirka 7 veckor och blodbilden är med undantag av lymfocyterna
praktiskt taget helt rekonstituerad efter 1 år."

Walinder anger den dos vid vilken överlevnadssannolikheten är 50% (den
s k "LD5Q-dosen") till 300 rad. Detta är det värde som också ansågs
sannolikast vid SSIs seminarium med de svenska radiologerna. WASH-1400
angav 340 rad och högre doser (510 rad) vid medicinsk vård. Den tyska
Birkhofer studien anser att 10% av befolkningen på grund av nedsatt
motståndskraft har en LD50 på 340 rad men att man totalt bör räkna med
510 rad, eftersom den medicinska vården kan vara god.

Walinder sammanfattar symtomen på akut strålsjuka efter höga stråldoser
enligt följande:

Tabell 3.1 Symtom och behandlingsåtgärder vid akut strålsjuka

(Källa: G Walinder)

Dygn efter
bestrålningen

Symtom Åtgärder

l:a dygnet
(2-8 timmar)

2-20 dygn

20-60 dygn

Illamående, kräkningar,
aptitlöshet, trötthet.

Subjektiv besvärsfrihet,
blodbildsförändringar.

En med dosen ökad dödlig-
het, aptitlöshet, trött-
het, diarré, infektioner,
viktförlust, håravfall,
blödningar, rubbningar i
saltbalansen.

Vila, ev. symtomlindrande
medel.

Fysisk och psykisk aktivi-
tet.

Symptom-motande åtgärder:
blodtransfusioner, anti-
biotika, skydd mot infek-
tioner, salttillförsel.

Tabell 3.2 visar de stråldoser som enligt Walinders rapport skulle ge en
50%-ig förekomst av tidiga symtom efter en kortvarig bestrålning. 100
rad kan betraktas som ett tröskelvärde för akut strålsjuka, dvs vid
lägre doser behöver man inte befara några tidiga symtom. Det anses dock
att illamående kan förekomma på psykologiska grunder

Dos-responssamband för dödsrisken i akut strålsjuka har även getts i
den brittiska NRPB-rapporten (NRPB-R53, 1977) om konsekvenserna av ut-
släpp av radioaktiva ämnen vid olyckor i bridreaktorer. Man anger där ett
tröskelvärde på 200 rad och en LD50 på 350 rad.
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Tabell 3.2 Stråldos för 50% förekomst av tidiga symtom samt tidpunkt
för symtomens uppträdande

Symtom
Medeldos i kroppen för
50% uppkomst av symtom

Tidpunkt för symtomens
uppträdande

Aptitlöshet

Illamående

Kräkningar

Diarré

100 rad

150 rad

180 rad

230 rad

2-8 timmar

2-8 timmar

2-8 timmar

Diarré uppträder först
efter några dygn vid denna
dos. Diarré redan efter
några timmar indikerar
dålig överlevnadsprognos.

I de dosberäkningar som redovisas i senare avsnitt har en uppskattning
gjorts av det antal människor som under givna förutsättningar beräknas
få stråldoser inom olika dosintervall. Varje dosintervall är en fjärde-
dels dekad i logaritmisk skala, dvs exempelvis 100-178 rad, 178-316 rad,
316-562 rad och 562-1000 rad, etc. I de fyra intervall som täcker deka-
den 100-1000 rad, dvs det område där förekomsten av akut strålsjuka är
dosberoende har följande genomsnittliga dos-responsvärden antagits för
dödsfall resp subjektiva symptom på akut strålsjuka (tabell 3.3, figur
3.1). Korrektion för tröskeleffekten har vid varje beräkningstillfälle
gjorts för det högsta av de då aktuella dosintervallen.

Tabell 3.3 Antagna frekvenser av akut strålsjuka och dödsrisk

Dosintervall (rad)
Antagen procentuell förekomst:
(genomsnitt.för intervallet)

Strålsjuka
inkl dödsf-

100

100

100

25

0

Strålsjuka
exkl dödsf

0

10

75

24

0

Dödsfall

100

90

25

1

0

562 - 1000

316 - 562

178 - 316

100 - 178

- 100

Hur antagandena i tabell 3.3 överensstämmer med de dos-responssamband
som i andra utredningar gjorts beträffande dödsrisken i akut strålsjuka
framgår av figur 3.1.
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Figur 3.1 Olika antaganden om dödsrisken av akut strålsjuka i olika dosintervall.

De prickade linjerna anger antaganden som använts vid beräkningarna i denna rapport.

100%

50%

0%

I r NRPB^' WASH-1400

Y

• Birkhofer

' I y
• / •>-•

100 200 300 400 500

0% 1% 25Z

600 rad

—-v—
100Z

w



Skador pä magsäckens och tarmarnas slemhinnor

Vid höga stråldoser (över 500 rad) kan skadorna på magsäckens och
tarmarnas slemhinnor ändra sjukdomsbilden vid akut strålsjuka och
dödsfall kan inträffa redan inom en vecka. Så höga stråldoser är
emellertid mycket osannolika inom det första dygnet efter även en
mycket stor reaktorolycka.

Figur 3.2 visar vilka antaganden som har gjorts beträffande sanno-
likheten för strålsjuka och dödsfall vid skador på magsäck och tar-
mar. "NRPB" är den brittiska rapporten R-53, 1977 från National Ra-
diological Protection Board. "SST" är de samband som antogs vid det
av strålskyddsinstitutet anordnade seminariet om strålrisker och som
i denna rapport aiivänts för beräkning av skadeverkningar. De genom-
snittliga riskfaktorerna i vissa dosintervall ges i-ckså i tabell 3.b
under figur 3.2. Det har visat sig att denna skadetyp aldrig ger några
stora bidrag till totala antalet skauor.

Lungskador

T Walinders rapport (FOA C 40102-AJ, 1979) beskrivs Je förändringar
och skador som kan uppstå efter höga stråldoser i lungorna. Skadoi
kan uppstå vid stråldoser överstigande 500 rad och dödsfall vid doser
på mer än 1500 rad, om bestrålningen är kortvarig.

Många rapporter om lungskador anger högre doser för skador och döds-
fall. Förklaringen är att det då gäller längre bestrålningstider och
att sannolikheten för skada minskar om bestrålningen är utdragen i
tiden. Om 1ungdosen förorsakas av ett i lungan deponerat radioaktivt
ämne och den effektiva halveringstiden är X dygn och den initiala
dosraten D(0) (uttryckt per dygn) ger bestrålningen en verkan som är
ekvivalent med verkan av en kortvarig bestrålning med dosen D . där

= 0,348 D(0)

Figur 3.3 visar antagna dos-responssamband och riskfaktorer vid lung-
bestrålning under kort tid. Tabell 3.5 ger de genomsnittliga riskfak-
torer som kan tillämpas i de olika dosintervallen om bestrålningen är
kortvarig. Vid långvarig bestrålning bör ovanstående formel användas
innan riskfaktorerna appliceras. I beräkningarna för denna volym har
använts en förenkling så att den ekvivalenta dosen har satts till dosen
från första veckan plus hälften av dosen från de följande 23 dagarna.
Korrektion för tröskeleffekten har vid varje beräkningstillfälle gjorts
för det högsta av de då aktuella dosintervallen. Sannolikt innebär be-
räkningsmetoden en betydande överskattning av risken för dödsfall efter
lunginflammation.

Ett par rapporter i facktidskrifter under 1978 (Fowler et al, Int.J.
Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 4, 1978 samt Fryer et al. i samma
tidskrift) visar att en viktig effekt vid lungdoser mellan 600 och
1000 rad är en lunginflammation ("strålningspneumoni") som uppträder
mellan 1 och 7 månader (vanligen 3-4 månader) efter bestrålningen och
kan ha ett våldsamt förlopp som kan leda till döden inom 2-3 veckor.
Fryer et al anger en frekvens på 305! vid 800 rad, vilket stämmer med
antagandet i figur 3.3.



Figur 3.2 Antaganden om skade- och dödsrisk vid
skador på magsäck och tarmar
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Tabell 3.4 Riskfaktorer vid skador på magsäck och tarmar

Dosintervall, rad
procent drabbade:

(genomsnitt för intervallet)

sjuka döda döda + sjuka

562 -

1000 -

1780 -

3160 -

1000

1780

3160

5620

25

75

35

0

0

10

65

100

25

85

100

100
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Figur 3.3 Risken för lungskada (vid kortvarig bestrålning)
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Tabell 3.5 Riskfaktoret vid höga Jungdoser (kortvarig bestrålning)

Dos interval I, rad p r o c e n t d r a b b a d e :

(genomsnitt för intervalleL)

sjuka döda döda + sjuka

562

1000

1780

3160

- 1000

- 1780

- MUO
—

25

30

35

0

0

5

65

100

25

85

100

100
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Sköldkörtelskador

Sköldkörteln är mindre strålkänsligt än andra organ, men kan få
höga stråldoser genom radioaktiv jod som söker sig dit. Stråldosen
måste emellertid vara flera tusen rad för att sköldkörtelns funk-
tion skall skadas. De kortlivade jodisotoperna är mer verksamma än
jod-131. Vidare anses barn vara mer känsliga än vuxna och kvinnor
mer känsliga än män.

Utöver olika känslighet för en given stråldos tillkommer det fak-
tum att samma intagen mängd radioaktiv jod (genom inandning eller
förtäring av förorenad mjölk) ger en större koncentration och därmed
högre stråldos i sköldkörteln på barn, eftersom deras sköldkörtel
är avsevärt mindre än vuxnas.

Vid uppehåll under samma tid i jodförorenad luft får barn c;i 50%
högre stråldos än vuxna i sköldkörtel om man inte bara tar hänsyn
till skillnader i organets storlek utan även till skillnader i
andningskapacitet.

Iltåg av jodtabletter kan påverka stråldosen, se kapitel A.

På grundval av en försiktig tolkning av vad som i olika sammanhang
(SSIs seminarium, WASH-1A00, NRPBs rapport) sagts om risken för
hypotyreos (bristande funktion hos sköldkörteln, ej att förväxla
med hypertyxeos, dvs stegrad sköldkörtelfunktion) kan följande
riskfaktorer utgöra en mycket grov Indikation på sannolikheten för
skador på sköldkörteln på barn. För vuxna har antagits fem gånger
så höga stråldoser för motsvarande skadefrekvens. Korrektion för
tröskeleffekten har vid varje beräkningstillfälle gjorts för det
högsta av de då aktuella dosintervallen.

Dosintervall
(rad)

% skador

—

1000 -

1780 -

3160 -

5620 -

1000

17.-30

3160

5620

0

10

30

50

100

Hypothyreos anses inte vara ett allvarligt problem för vuxna men
den som har drabbats kan tvingas till regelbunden användning av
hormontabletter under resten av livet. För barn kan sköldkörtelska-
dor leda till tillväxtstörningar.

FOSTERSKADOR

Under de första två månaderna av havandeskapet är fostret mycket
strålkänsligt. Det är under denna period, organogenesen, som kroppens
olika organ börjar utvecklas. En skada på en kritisk cell under detta
skede kan leda till svåra utvecklingsskador och missbildningar.

Eftersom olika organ anläggs under olika tidpunkter är sambandet mellan
skada och stråldos mycket komplicerat och tidpunkten för bestrålningen
kan avgöra skadans art.
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Man vet ännu mycket litet om dos-responssambanden för fosterskador.
Det anses allmänt att stråldoser understigande 1 rad inte märkbart
ökar den "normala" risken för skador på fostret. Det anses också
att stråldoser över 50 rad medför en påtaglig risk. I Sverige bru-
kar stråldoser överstigande 10 rad ofta anses som en abortindikation
av medicinsk expertis. Om ett antal kvinnor under havandeskapets
första månader skulle ha utsatts för stråldoser överstigande 10 rad
till följd av en olycka är troligen det antal aborter man då skulle
företa en större konsekvens än antalet faktiska fosterskador.

CANCER
Risken för cancer efter bestrålning med joniserande strålning antas
vara direkt proportionull mot stråldosen. Det innebär att antalet
förväntade cancerfall i en bestrålad befolkning kan beräknas genom
att multiplied" J den kollektiva stråldosen (antalet personer gånger
deras medeldos) med en riskfaktor. Den individuella risken för cancer
ef Ler bestrålningen erhålls genom att multiplicera den indivi-.luella
stråldosen med samma riskfaktor.

Cancer uppträder först efter en latenstid som kan vara mell.i:i några
få år till tiotals åt. K-iikemi anses ha den kortaste latenstiden,
ca 5 år. Sköldkörtelcancer anses ha en latenstid på ca 10 år, andra
cancerformer 15 år eller met.

Under latenstiden är cancerrisken inte förhöjd, därefter följer en
"pJ.itå" mod förhöjd can. errisk:

risk
- plaLa

<£•—latenstid )
förhöjd cancerrisk

normal c.iucerrisk

tid

Den totala cancerrisken (=sannolikheten för att bestrålningen skall
förorsaka cancer någon gång efteråt) erhålls genom att multiplicera
den årliga extra cancerrisken från bestrålningen med varaktigheten
av platån, vilken brukar antas vara 20 år för leukemi och 30 år för
annan cancer. Den årliga cancerrisken antas vara proportionell mot
stråldosen. Po riskfaktorer som anges brukar ibland avse den årliga
risken, ibland den totala framtida risken per enhet stråldos (rad).



Underlag för uppskattning av riskfaktorer för cancer publiceras
bl a av FNs vetenskapliga strålningskonnnitté (UNSCEAR) och av den
internationella stralskyddskommissionen (ICRP). Den amerikanska
vetenskapsakademin har vid flera tillfällen publicerat rapporter
med bedömningar av strålrisker, en ofta citerad rapport är BEIR-
rapporten från 1972 (Biological Effects of Ionizing Radiation).
En ny BEIR-rapport är under utarbetande. Både ICRP och UNSCEAR ar-
betar med nya rapporter. I avvaktan på dessa finner strålskydds-
institutet inget skäl att frångå tidigare riskbedömningar. För
konsekvensbedömningen i denna rapport har antagits en riskfaktor
på 2-10~4 per rad för dödsfall i cancer vid helkroppsbestrålning.
Det totala antalet sjukdomsfall i cancer antas vara dubbelt så
högt. Ett antal rapporter om undersökningar som pekar på högre
cancerrisker har varit mycket omdebatterade, men har inte accep-
terats av de vetenskapsmän som medverkar i UNSCEARs och ICRPs bedöm-
ningar.

Den genomsnittliga risken för sköldkörtelcancer i en befolkning
med normal andel barn och vuxna antas vara l-10~^ per rad för sjuk-
domsfall. Dödsrisken antas vara 5% av sjukdomsrisken, vilket ger
en riskfaktor på 5-10"^ per rad för dödsfall i sköldkörtelcancer.
Det är för närvarande omdiskuterat om risken för sköldkörtelcancer
från jod-131 är mindre än risken från de kortlivade jodisotoperna
eller från externbestrålning. Det är möjligt att man bara skall
räkna med 10% av ovanstående risksiffror för jod-131.

För leukemirisken efter bestrålning av benmärgen föreslås en risk-
faktor på 50-10"° per rad, vilket är högre än den riskfaktor man
vanligtvis brukar räkna med vid långvarig bestrålning (25-10~^ per
rad). För lungcancer föreslås i enlighet med ICRP en riskfaktor på
20-10~6per rad. För såväl leukemi som lungcancer är dödsrisken så
hög att riskfaktorerna kan anses gälla såväl sjukdomsfall som döds-
fall.

Osäkerheten beträffande riskfaktorernas tillämpbarhet vid låga strål-
doser har gjort att några utredningar gett kollektivdosbidragen vid
låga stråldoser lägre vikt. Studsviks haveristudie "HS-77" för kärn-
kraft inspektionen räknar exempelvis med riskfaktorn noll för strål-
doser lägre än 1 rad. WASH-1400 räknade med att den fulla riskfaktorn
bara gäller vid stråldoser överstigande 0,25 Gy (25 rad) och att risk-
faktorn vid stråldoser lägre än 0,1 Gy (10 rad) bara var 1/5 av det
fulla värdet.

Strålskyddsinstitutet ser ingen orsak att frångå den praxis som insti-
tutet har tillämpat inom andra områden för strålskydd, nämligen att
anta samma riskfaktor vid alla stråldoser. Samma antagande gjordes i
den tyska Birkhoferstudien. Detta ger stor tyngd åt de många små
stråldoserna på stora avstånd. De flesta cancerfallen skulle vid en
olycka inom Sverige i en vädersituation utan nederbörd falla utanför
landets gränser. Man måste emellertid ha klart för sig att detta kan
vara en överskattning av de mycket små stråldosernas betydelse.



Cancerfallens långa latenstid och det faktum att kollektivdosen är
spridd över ett mycket stort antal personer (hundratals miljoner)
gör att det även efter en stor olycka inte skulle vara lätt att på-
visa det extra antalet fall i cancerstatistiken.

ÄRFTLIGA SKADOR
Sven risken för ärftliga skador antas vara direkt proportionell mot
stråldosen, utan något tröskelvälde för stråldos under vilket ris-
ken är noll. En förutsättning för en ärftlig skada är emellertid
att det är reproduktiva individer som har bestrålats. I en befolkning
med en generationslängd på 30 år och en medellivslängd på 70 år är
det bara 30/70 dvs 43% av befolkningen som är reproduktiv.

Vid en kollektiv stråldos av 1 miljon manrad till en 100Z-igt repro-
duktiv befolkning räknar genetikerna med att totalt 200 ärftligt
betingade allvarliga skador kommer att uppträda någon gång under
all framtid. Ca 1/3 av dessa väntas uppträda redan i den första ge-
nerationen. Vid 1 miljon manrad i en normal befolkning är bara 43%
av den kollektiva stråldosen hoa den reproduktiva andelen. Man kan
därför vänta sig ca SO skadefall över all framtid, varav ca 30 i
den förrtta generat Lönen.

Riskfaktorn för ärftliga skador blir fliirför när det fäller en slump-
artat vald individ (vars ålder och reproduktionsförmåga inte är känd)
80' 10"^ per ra<J totalt iu-.li 30' 10"^ per rad för skador i den fnrstn
generationen.



. MÖJLIGHETER ATT MINSKA STRÅLDOSEN FÖR ALLMÄNHETEN

I detta kapitel beskrivs några möjligheter att minska stråldosen.
Evakuering kan helt förhindra stråldosen om tillräcklig förvar-
ningstid finns oah minska doserna om evakuering sker först efter
en markbeläggning med radioaktiva ämnen. Dosen från inandad akti-
vitet kan minskas genom andningsskydd eller inomhusvistelse oah
för jod även genom intag av jodtabletter. Gammastråldosen från
moln och markbeläggning kan minskas genom inomhusvistelse. Efter
konstaterad markbeläggning kan slutligen sanering i vissa fall
minska doserna från vistelse i det belagda området.

BEGREPPET SKYDDSFAKTOR
I fortsättningen anges en rad "skyddsfaktorer", dvs korrektions-
faktorer som anger hur mycket en viss åtgärd reducerar den förvän-
tade stråldosen. Termen är inte bra eftersom ett högt värde på
skyddsfaktorn motsvarar en dålig skyddsverkan (en skyddsfaktor på
0.8 reducerar stråldosen med 20% under det att en skyddsfaktor på
0.A minskar den med 60%). En bättre term bör tas fram och tränas
in för beredskapssyften för att undvika missuppfattningar.

EVAKUERING

Vid olyckor med stora konsekvenser kan akuta strålskador och i-
bland även avsevärda kollektivdoser förhindras genom evakuering.
Finns det vissa förberedelser och träning i evakueringsplanerna
bör evakueringen kunna genomföras på kortare tid och under mer
ordnade former än om evakueringen är helt oplanerad. För att bely-
sa dessa problem och hur planering kan påverka evakueringstiderna
har genom länsstyrelserna i Kalmar län och Malmöhus län studier
utförts avseende evakuering av befolkningen i en 15 graders sek-
tor (inklusive Oskarshamn) med ca 8 mils utsträckning från Oskars-
hamns kraftverk resp evakuering av Malmö. Resultatet av studierna
framgår av fig 4.1 och 4.2. Förutsättningarna redovisas i detalj
dels i Volym 3 vad avser Kalmar län, dels i appendix till detta
kapitel vad avser Malmö.

De faktorer som framför allt kan påverkas genom förberedelse och
som inverkar på tiden för evakuering är information till myndighe-
ter, organisationer och anställda personer som skall medverka i
evakueringen samt transporteffektivitet (genom optimalt fordonsut-
nyttjande, vägval osv) och val av inkvarteringsorter.

Om man haft möjlighet att planera evakueringen i förväg räknar
man med att i båda de angivna fallen kunna evakuera huvuddelen av
befolkningen inom 6-8 timmar efter det att man fattat beslut om
vilket område som skall evakueras. De svårevakuerade är de sjuka
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Antol personer
att evakuera

Figur 4.1 Diogrow över evckueringstronsporter

25 000
24 000 ..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \7 20 ti

———• • I förväg planlagd evakuering

— — — • Improviserad evakuering

Diagrammet ovser endatt tröntporter ut från området t i l l förde 1-
nings-(mottogninn,s-) platser. Således inte transporter inom in-
(cvortcringsoinrodeno,
I det planlagda alternativet upptagna tronsporter mellan 6-8 ti«<mc
avser evakuering av svårt sjuka.
Den förlängda transporttiden vid improviserad evakuering b«rnr
bland annat på svårigheterna med att informera tronsport företagen
så ott kollektiva tronsporter kan organiseras och genomföras.
Evakueringen av sjuk- och vårdanstalter försenos tin mer genom att
lednings- och personalorganisation måtte improviseras, informa-
tion och difktiv delge* berörd personal, ansvarsförhållanden
måste noggrant klarat ut innan vetksomheten kan startat etc.
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i bostäder och på sjukhus, speciellt sådana som är under intensiv-
vård eller ligger i respirator. Om evakueringen inte planerats i
förväg blir evakueringstiderna ungefär dubbelt så långa. I Oskars-
hamnsfailet torde då hela evakueringen vara klar inom 18-20 tim-
mar och i Malmö inom ca 24 timmar efter den tidpunkt K d;° beslut
om evakuering fattas. Denna kan också påverkas med någon timme av
om evakueringspl^v.ering föreligger eller aj . Ytterligare fördröj-
ning .'Jr trolig i fallet utan planering om man för evakueringsbe-
slut behöver information om markbeläggningen, eftersom indikering-
en i detta fall sannolikt tar mycket längre tid.

bet går inte att på ett enkelt sätt beskriva vad evakuering betyder
ifråga om minskad risk. Det kommer att vara sv?rt att besluta om
evakuering ut till stora avstånd eftersom vädret kan varn svårbe-
dömt och fullständig evakuering i alla riktningar f?r n-.ycVet stor.i
följder ur medicinsk, ekonomisk och social synpunk1'. Sve;. om lånp
förvarningstid finns kan beslutet dröja länge. Vid Harrisinii-goiy-.:-
kan toj> det drygt två dygn innan rekoimnend a t ion pavs att barn och
havande kvinnor skulle lämna området inom 8 kilometers avstånd.

Om beslut skulle fattas i god tid före_ större utsläpp kan evakue-
ring ut till 40-80 km avstånd betyda att praktiskt taget all risk
för akuta skador försvinner.

Om beslut fattas efter ett större utsläpp kommer mer omfatt.ni.de eva-
kuering att beordras först sedan utsläppsmolnets v3j» Vunnar bedömas
och någon uppfattning finns om var mark blivit belagd med radioakti-
va ämnen. Troligen kräver dessa bedömningar åtskilliga timmars fak-
taiisamling. T detta fall kommer vinsten med evakuering att bero på
när beslutet fattas, hur snabbt evakueringen går, vilket skydd man
har i väntan på evakueringstransport m m. Någr« räkneexempel "can an-
tyda hur dessa faktorer spelar xn. Följande, antaganden görs:

o Sedan molnet passerat tar det 6, 12 ell<_r 24 timmar innan evakue-
ring påbörjas.

e Evakueringen kräver att ett radioaktivt belagt markområde passe-
ras. Området antus ha jänm beläggning. Transporten sker med bil
eller tåg med skyddsfaktor 0,5 (jämför tabell 2-7) och tar 1 el-
ler 3 timmar.

o I väntan på transporten tillbringas tiden i ett hus med typiskt
skydd för Barsebäcksregioneu (skyddsfaktor 0,08, se tabell 4-2)
eller i ett trähus med dåligt skydd (skyddsfaktor 0,4).

Stråldoserna i de olika fallen framgår av tabell 4-1. Jämfört med
utgångsfallet för beräkningar erhålls vid dåligt inomhusskydd något
högre dos och vid typiskt inomhusskydd hälften till tredjedelen av
dosen. Den extra skyddsfaktorn om evakuering sker 6-12 timmar i-
stället för 24 timmar efter molnpassage är 0,4-0,9.
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Tabell 4 .1 Stråldoser vid olika antaganden om evakuering
Doserna är angivna i godtycklig enhet. Alla dosvärden är
sinsemellan jämförbara. Nivån i verkligheten kommer att
bero på markbeläggningens storlek. Värdena är avrundade.

Restid genom belagt
område, timmar

Tid efter molnpassage
då evakueringen på-
börjas, timmar

Total dos i utgångs-
fallet för beräkningar
(skyddsfaktor 0,33 för
inomhusvistelse, 0,5
för resan)

Total dos vid typiskt
i nomhu s s ky d d

Kvot 1".1'J 1 2-t-timmars-
värdet i

i

Total dos vid dåligt
inomhusskydd

Kvot ti'.] 24-tiiraars- ;

6

120

50

0,6

160

1

12

210

70

0,8

260

0,6

24

340

90

1,0

410

1,0

6

150

90

0,3

200

0,5

3

12

240

110

0,9

son

0,7

24

360

120

1,0

<'i40

1,0
värdet



ANDNINGSSKYDD

Verkan av andningsskydd beror på storleken av de partiklar på vilka
de radioaktiva ämnena sitter. Som nämnts i kapitel 2 kan dessa ur-
sprungligen även förekomma som gaser eller i ångform. Med ökande
avstånd från utsläppspunkten kan man räkna med att en :-tnr del av
de radioaktiva ämnena sätter sig på partiklar med samma storleks-
fördelning som den för miljön normala, ^..idlgaserna behåller sin
gasform och stoppas inte av några andningsskydd men g«r försumbara
inandningsdoser.

Storleken av st,-jfr.partiklari<a 1 luft beror på vädret, markens damm-
halt, vilken filtrering man har av luft inomhus och mycket annat.
Partiklar med diameter under 0,1 ym förenar sig snabbt med andra par-
tiklar till en diameter på 0,1 um el^er mer. För de vanligaste situa-
tionerna brukar partiklar i alla storlekar mellan 0,1 ym och 10 pm
förekomma, med tyngdpunkten på området 0,1-1 um. I mycket smutsig
luft, t ex efter sprängning i en gruva kan tyngdpunkten ligga i om-
rådet 1-10 yin. De större partiklarna har då en medeluppehållsLid i
luft på några timmar innan de sjunkit till marke-n. 1'artiklar med en
storlek av 5-10 um stoppas till stor del i näsan och följer med slem
till magen. I regel blir då utsöndringen snabbare och stråldoserna
lägre än om de deponeras i lungorna. Andningsskydd är alltså mest
intressant för partiklar med storlek 0,1-5 um.

Enklare andningsskydd

För partiklar i den övre delen av detta intervall kar. enklare and-
ningsskydd göra stor nytta om de används under hela den tid luften
är förorenad, vilket kan innebära praktiska svårigheter. Med ett:
stort andningsskydd orkar man inte använda andningsskyddet någon
längre tid. Tabell 4.2 visar några exempel på nyttan av enkla and-
ningsskydd för partiklar med storlek 1-5 um.

För mindre partiklar är skyddsverkan betydligt sämre. Till exempel
ger en näsduk vikt i flera lager praktiskt taget inget skydd mot gas-
formiga föroreningar inklusive jod, enligt erfarenheter från Försva-
rets forskningsanstalt. Värdena i tabell 4.2 bör därför i nuvarande
kunskapsläge anses representera en övre gräns för sVyddseffekten. I
gynnsamma fall skulle enkla inandningsskydd alltså kunna minska dosen
från inandning till 'lälften, men skyddet kan också vara väsentligt
sämre.

Skyddsmasker

För personal som behöver medverka i räddningsarbete kan skyddsmask
(gasmask) behöva användas. Den gör stor nytta om den Sr rätt inpas-
sad enligt följande synpunkter som grundas på en PM 1979-03-30
från Försvarets forskningsanstalt (P-G Jönsson).
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Tabell 4.2 Effektiviteten av enkla andningsskydd (Källa: Planning
for off-site response to radiation accidents in nuclear
facilities, IAEA-TECDOC-225, 1979)

Effektiviteten anger hur många procent av aktiviteten
son stoppas i andningsskyddet.

Typ av skydds-
matevial

Antal skikt Andnings-
motstånd,
mm Hg

Effektivitet %

(geometriskt
medelvärde)

Mansnäsduk,
bomull

Toalettpapper

Mansnäsduk

Mansnäsduk

Badhandduk

Badhandduk

Lakan, muslin

Badhandduk

Bomull ssk.i'ir ta

Bomullsskjorta

Damnäsduk,
bomu11

Mansnäsduk

Klänningstyg,
bomull

Damnäsauk

Klänningstyg

Bomullsskjorta

Mansnäsduk

16

3

8

hopknycklad

2

1

1

1 (våt)

I (våt)

2

4 (våt)

I (våt)

1 (våt)

•4

1

1

1

36

13

18

11

5

22

1

150

7

84

98

180

2

5

3

94

91

89

38

85

74

72

70

66

66

63

63

56

56

35

28

Uispcunglig källa: American Industrial Hygiene Association - 1963,
Respiratory Protective Device.-; Manual. Aerosol storlek 1 - 5 pra.



Såväl den militära skyddsmasken M51 som civilförsvaret;; skyddsmask
33 innehåller ett aerosolfilter av glasfiberpapppr. Ett --"idant fil-
ter ger en mycket hög avskiljningsgrad för aerosoler och fasta par-
tiklar; man kan räkna med att mindre än 0,005 % av de radioaktiva
partiklarna penetrerar filtret. Avgörande för den exposition som
skyuusmaskbäraren får från de radioaktiva partiklarna är därför
det läckage som sker vid sidan om filtret genom ventiler och i
skvddsmaskens tillpassningsytor. För on välrakad person utrustad
med en noggrant tillpassad skyddemask M51 kan tillpassningsläcka-
get vara lägre än 0,01 %. Skyddsmask 33 ger ett något s US riv til 1-
passningsläckage uller cirka 0,1 7. För båda s;kydd.s:;iask< rna filler
att rm de e} är noggrant . i 11 passage så kan t. 1 lpissnin};sl;ickaget
bli äiu! . upp till 2b "/.

Efter aerosolfiltrel finns i båda skyddsr.iaskerna ett basfilter som
innehåller aktivt kfl. Filtrering genom aktivt k" I avlägsnar effek-
tivt de oorganiska jodföreningarna medan sorptionseffekten för n»s-
tyljodid är mera begränsad. Den metyljodid som först tas upp i ko-
let desorberar, lätt igen. Om därför skyddsmasken används under en
längre tid efter det att exponeringen för det radioaktiva molnet
upphört så får man räkna med att en stor del av metyljodi Jun penet-
rerar genom filtret . (Vid o.tt utsläpp .iv BWR-1-typ uppges mindre
än 2 % av den gasformiga joöen finnas bunden som metyljodid.) Skyd-
det ;not r'.'tyljodld kan förbättras genom att kolet impregneras. Föl—
utom deaua exponering tiiUommei även här effekten från tillpass-
;. tngsläckaget.

För användning iv allmänheten ;}•• det mer tveksamt om slvdilsmasker
kan spela r.ågon stor roll. Snabb utdelning efter en itit iiff.-id renk-
torolycka a.ip.-s ännu ome'-.j 3 :gave =>n iodtablettutdelning, bl a efter-
sow inp.insningen är viktig. Utdelning i förväg i stor skala är dyr-
bar och kommer troligen att leda till svinn. Särskilds barnmasker
finns inte til lpiängiiga i stor skala och passninse.: kan korama att
ändras snabbt n'ir h.-irnou v."x.-"-. Mindre barn knn överhuvudtaget inte
ha skyddsmasi.er.

INOMHUSVISTELSE

Genom vistelse inomhus kan man få skydd mot inandniiig av radioakti-
va ämnen och mot gammastrålring utifrån. Jietta illustreras i fipur
4.3.

Fungerande skyddsrum kan ge väsentligt skydd mot både gammastrål-
ning och inandning. I fredstid används do-.-.k skyddsrummen som förråd
m m och de kan inte antas fungera i någon större omfattning vid er.
kärnkraftolycka.

Skydd mot inhalationsrisken

Byggnader kan ha en viss filterförmåga för luftburen aktivitet.
Skyddsfaktorer finns redovisade i danska undersökningar (1), i en "
amerikansk sammansättning av referenser på området (2), i en under-
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sökning i New York avseende bly (3) och i en undersökning i samband
med och efter Windscaleolyckan 1957 (4). Principen är den att en
del av den partikulära och reaktiva delen av de luftburna radioakti-
va ämnena i det radioaktiva molnet kommer att fastna, filtreras
bort, vid passage genom ventilationsinsläpp, dörr- och fönsterkar-
mar och andra otätheter in i en byggnad samt fastnar på ytor inne i
byggnaden. Därigenom erhålls en lägre koncentration inomhus än utom-
hus. Det är ett ganska begränsat experimentellt underlag för prak-
tiska slutsatser.

De slutsatser som kan redovisas får därför användas med försiktig-
het. I en jämförelse mellan olika hustyper har ingen signifikant
skillnad kunnat iakttas mellan bostadshus, kontor och offentliga
byggnader. Undersökningarna har gjorts utomlands och det kan inte
uteslutas att resultaten skiljer sig jämfört med olika typer av
svenska hus. När partikelkoncentrationen mätt i antal partiklar/vo-
lymsenhet ökar är filterförmågan oförändrad, medan däremot filter-
förmågan ökar om storleken av partiklarna ökar (= masskoncentratio-
nen ökas). För små partiklar (<2 pm) blir inomhuskoncentrationen
80-100 % av utomhuskoncentrationen, för partiklar >5-10 \na mindre
än 20 % och för partiklar mellan 2 och 10 ym blir motsvarande vär-
den mellan 90 % och 20 %.

Det finns undersökningar som tyder på en större filterförmåga på
vintern än på sommaren, vilket kan ha sin förklaring i tätare hus
och större partiklar vintertid än sommartid. Undersökningar med av-
seende på meteorologiska fakta liksom undersökningarna i Windscale
ger inte mera entydiga eller lättanvända resultat. Den danska un-
dersökningen antyder en filterförmåga motsvarande 10 %. Det anges
dock att osäkerhet och variation i detta värde är betydande (3-30 % ) .
Det vore mycket värdefullt med undersökningar vid svenska förhål-
landen. Tills vidare vågar man inte lita på att det finns en filter-
faktor av betydelse.

Även utan filterverkan kan uppehåll inomhus innebära skydd om man
före molnets ankomst stänger all ventilation och omedelbart efter-
åt vädrar. Detta borde i praktiken ge ett bättre skydd än filtre-
ring. Svårigheten ligger dock i att dels kunna strypa ventilationen
i god tid och dels vädra i rätt tid, dvs när utsläppet upphört.
Detta kräver att myndigheterna har god kännedom om olyckans för-
lopp samt goda möjligheter att förmedla denna till allmänheten.

Även andra åtgärder än ventilation kan minska den inandade mängden
radioaktiva ämnen. Om en dammsugare får stå på inne i ef:t rum med
radioaktivt förorenad luft kan dammsugarpåsen fungera som ett filter
där partiklarna fastnar; Det har uppgivits att den inandade mängden kan
minskas till hälften genom denna enkla åtgärd. Sannolikt beror ef-
fektiviteten på storleksfördelningen av luftens dammpartiklar och
ytterligare utredning förefaller befogad.

I strålskyddsinstitutets dosberäkningar har ingen skyddsfaktor an-
vänts, varför antalet fall av lungskador sannolikt är överskattat.'



Figur 4.3 Skydd inomhus

Om etc radioaktivt moln kommer överraskande eller med kort
förvarningstid är det ofta bäst att stanna inomhus och av-
vakta radiomeddelande om att molnet har passerat. Om man be-
ger sig iväg riskerar man att bli utsatt för det radioaktiva
molnet med mindre skydd än inomhus.

"Om strålningen förmår tränga ut ur reaktorn trots dess tjocka
betongväggar kan väl inte de tunna väggarna i en villa erbjuda
något skydd'" säger många, till synes helt logiskt. Man för-
växlar då strålning och radioaktiva ämnen. Det är inte strål-
ning, utan radioaktiva ämnen, som läcker ut vid en olycka,
genom skador på betonginneslutningen. De radioaktiva ämnena
kan tränga in i de byggnader molnet passerar, men sämre om
ventilationen minskas och med en viss filterverkan, beroende
av typ av byggnad. Om man vädrar sedan molnet har passerat,
hindrar man de radioaktiva ämnen som har trängt in att stanna
kvar.

Många byggnader erbjuder också ett betydelsefullt skydd mot
gammastrålningen från molnet och från de radioaktiva ämnen som
har avsatts på marken.
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Skärmning mot gammastrålningen

I de dosberäkningar avseende direkt bestrålning från mark som an-
vänts i denna volym och övriga delar av denna utredning har en
skyddsfaktor på 0,33 genomgående använts. Skyddsfaktorn, dvs för-
hållandet mellan stråldosen inne och det teoretiska utgångsvärdet
1 m ovan mark (se kapitel 2) varierar med hustyp, byggnadsmaterial
och läge i huset. Trähus ger som regel ett sämre skydd (högre
skyddsfaktor, högre genomsläpplighet) än hus av betong och tegel.
Källare under jord erbjuder bättre skydd än ovanliggande bonings-
plan. Nära fönster och dörrar är skyddet sämre än längre in i hu-
set. Figur 4.3 illustrerar principen för skydd inomhus.

Skyddet mot molndos är i regel sämre än skyddet mot stråldos från
markbeläggning, och skyddsfaktorn här blir lägre än 0,6 bara under
betongbjälklag eller andra tunga bjälklag i flervåningshus. Byggna-
der i närheten erbjuder inte nämnvärd skärmning, inte heller vis-
telse i bilar, bussar och liknande.

Skyddsfaktorn för olika hustyper har studerats ingående i USA och
teoretiska beräkningar har kontrollerats genom experiment. Erhållna
värden ges i tabell 4.3. Skyddsfaktorerna har också undersökts av
FOA och för trakten kring Barsebäck är fördelningen av hustyper
känd med hänsyn till antalet personer som berörs. Skyddsfaktorn va-
rierar från ca 0,02 för flerfamiljshus till 0,2-0,4 för villor
(villakällare ca 0,04). Frekvensfördelningen av skyddsfaktorer är
också beroende av tid på dygnet. Pä dagtid vistas människor på si-
na arbetsplatser med andra skyddsfaktorer än i hemmen. För t ex
Malmö är den viktade skyddsfaktorn på dagtid 0,05 och för nattid
är den 0,08. För Kävlinge blir motsvarande värden 0,12 dagtid och
0,18 nattid. Beräknas de med hänsyn till befolkningens fördelning
i olika hus på samma sätt viktade skyddsfaktorerna för hela det om-
råde som omfattar bl a Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund,
Malmö och Staffanstorp erhålls skyddsfaktorn 0,07 på dagen och
0,09 på natten. Slutsatsen av ovanstående är följande: För beräk-.
ning av konsekvenserna av en markbeläggning som inte motiverar ome-
delbara extraordinära åtgärder utan medger ett fortsatt liv med
normala vanor och vistelse inomhus större delen av dygnet synes en
skyddsfaktor omkring 0,1 vara ett rimligt övre värde för städer
och 0,2 för mindre orter med mera utpräglad villabebyggelse. Detta
innebär i de enskilda fallen en övervärdering av skyddsfaktorn med
ungefär en faktor 5 för dem som bor i flerfamiljshus med kraftigt



Tabell 4.3 Skyddsfaktorer vid markbeläggning'

Verkligt förhållande Skyddsfaktor

Teoretisk oändligt stor, plan yta 1,00

UPPGIFTER FRÅN USA, INOMHUSVISTELSE

Trähus, våningsplan ovan mark 0,2 -0,5

Småhus av tegel och betong, vå- 0,04-0,4
ningsplan ovan mark

Småhuskällare, högst 60 cm av 0,02-0,07
två väggar bestrålade

Stora flervåningshus, nedersta 0,01-0,1
våningarna

Källare av stora flervåningshus 0,001-0,1

0,33

UPPGIFTER FRÄN REGIONEN KRING
BARSEBÄCK, INOMHUSVISTELSE

Småhus, våningsplan ovan mark

Småhu skä11are

Flerfamilj shus

Genomsnitt för dagtid

Malmö

Kävlinge

Hela Barsebäcksregionen

Genomsnitt för nattetid

Malmö

Kävlinge

Hela Barsebäcksregionen

UPPGIFTER FRÄN USA, UTOMHUSVISTELSE

Mitt på 6 m bred landsväg

Dito i bil och buss

På gatan i tättbebyggt område
med smalare gator

I parkområde

I tåg

På toppen av små kullar eller i
botten av små sänkor (radie 15 m)

0,2 -0,4

0,04

0,02

0,05

0,12

0,07

0,08

0,18

0,09

0,4-0,7

0,3-0,7

0,3-0,4

0,6-0,8

0,3-0,5

0,6-0,8

1,00
I

1) Vid sidan av tabellen visas i diagramform hur skärmningsfaktorerna
ligger i förhållande till schablonvärdet 0,33. Värdena avser en
höjd av 1 m över marken om inte annat antyds.
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strålavskärmande byggnadsmaterial och en undervärdering med en fak-
tor 2 för dem i villabebyggelsen som har trähus utan fasadbekläd -
nad. För utomhusvistelse (tabell 2.7) ligger skyddsfaktorn typiskt
på 0,4-0,7 på landet och på 0,1-0,4 i städer. För liv med normala
vanor betyder därför den antagna skyddsfaktorn 0,33 att stråldosen
klart överskattas för stadsmiljö och något underskattas för den
som bor i landsmiljö och vistas stor del av tiden utomhus.

I en given situation när det inträffat en olycka kan man naturligt-
vis för kortare tid utnyttja de fördelar som finns vid den givna
tidpunkten och det givna bebyggelsemönstret ur skyddssynpunkt. In-
träffar olyckan på dagtid blir skyddsfaktorn för människor som upp-
manas stanna kvar på sina ordinarie arbetsplatser mindre än 0,1
och för människor som är hemma och uppmanas uppehålla sig i källa-
ren också mindre än 0,1. Dessa dosreduktioner kan ha en avgörande
betydelse för beslutet om och när en evakuering skall genomföras.

JODTABLETTER

För att minska kroppens upptag av luftburen radioaktiv jod efter
en större kärnkraftolycka kan man blockera sköldkörteln genom att
tillföra stabil (icke radioaktiv) jod t ex i form av tabletter med
kaliumjodid (130 milligram kaliumjodid motsvarar 100 milligram jod).
Därigenom "mättas" sköldkörteln på jod och ytterligare upptag för-
svåras kraftigt. Blockeringen bör helst sättas in innan den radio-
aktiva joden tagits in i kroppen. Efter ett intag av radioaktiv
jod tar det en viss tid innan joden når sköldkörteln. Om tabletten
tas under denna tid kan den fortfarande minska mängden radioaktiv
jod som når sköldkörteln.

Sedan den radioaktiva joden tagits upp i sköldkörteln utsöndras
den relativt långsamt. Efter fyra månader finns fortfarande unge-
fär hälften av joden kvar i sköldkörteln om man bortser från det
radioaktiva sönderfallet. Större delen av den jod som inte tas upp
i sköldkörteln går till kroppens övriga vävnader men utsöndras
därifrån ungefär 10 gånger snabbare än från sköldkörteln.

Om tabletten tas före intag av radioaktiv jod

Om en person vid ett enstaka tillfälle andas in eller sväljer en
viss mängd radioaktiv jod (i löslig form) kommer normalt 30-40 Z
av denna mängd att tas upp i sköldkörteln. Om en tablett med minst
100 milligram (mg) inaktiv jod tas mer än 30 min före intag av ra-
dioaktiv jod minskas upptaget till ett par procent av upptaget
utan tablett. Ingen möjlighet finns då till hypothyreos (se kapi-
tel 3) i några av de studerade utsläppsfallen. Cancerrisken antas
minska i proportion till upptaget. Risken från bestrålning av and-
ra kroppsdelar än sköldkörteln är troligen förhållandevis liten,
utom för lungorna, då det radioaktiva materialet inandats. Dosen
till lungorna påverkas inte nämnvärt av jodtabletten.



.Om tabletten tas eftev intag av radioaktiv jod

Figur 4.4 visar hur jodupptaget i sköldkörteln minskar om tablet-
ten med minst 100 mg inaktiv jod tas efter intaget av radioaktiv
jod. Tas den omedelbart efteråt blir effekten densamma som om den
tagits före. Dröjer det 2 timmar respektive 5 timmar minskar upp-
taget av radioaktiv jcJ till tredjedelen respektive hälften av upp-
taget utan jodtablett. Målsättningen för användning av jodtablet-
ter efter en kärnkraftolycka bör vara att tabletten tas så snart
som möjligt, men det är fortfarande meningsfullt att ta den så
sent som tio timmar efter det att exponeringen för radioaktiv jod
upphört.

Nödvändig mängd och upprepat tablettintag

Den minsta mängd jod som behövs för blockering av sköldkörteln hos
en vuxen är 30 mg, varvid fullständig blockering erhålls inom ca 2
timmar. Tabletter som innehåller minst 100 mg jod ger en fullstän-
dig blockering inom ca 30 minuter (hos vuxna). Blockeringstiden
kan inte nämnvärt förkortas ytterligare genom ett större jodintag.

En engångsdosering med 100 mg stabil jod räcker för att förhindra
ytterligare upptag av jod åtminstone en dag framåt och viss blocke-
ring erhålls ytterligare några dagar. Eftersom inandad radioaktiv
jod tas upp i kroppen även om sköldkörteln blockerats och det hela
tiden sker ett utbyte av jod mellan sköldkörteln och övriga krop-
pen, skulle en mindre del radioaktiv jod kunna tas upp i sköldkör-
teln sedan den första blockeringen upphört. Därför bör mindre mäng-
der stabil jod tillföras under ytterligare en vecka för att bibe-
hålla sköldkörtelns blockering. Ca 30 mg jod (40 mg kaliumjodid)
två gånger per dygn eller 100 mg jod (130 mg kaliumjodid) en gång
per dygn skulle räcka som underhållsdosering.

Referenser:

(1) Ramsden et al Health. Phys. 1967 vol. 13, pp 633

(2) ICRP Publication 30

(3) Gunnar Walinder, personligt meddelande

Jfc
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Figur 4.4: Jodupptag i sköldkörteln om en jodtablett (0,1 g jod i form av
kaliumjodid) intas en given tid efter intaget av radioaktiv jod.
Upptaget anges i procent av det upptag som skulle ha förekommit
utan jodtablett.

Jodupptag i sköldkörtel

% av upptag utan jodtablett

100

80

60
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Tid mellan intag av radioaktiv jod
och intag av jodtablett, timmar

15
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SANERING AV BELÄGGNING PÄ MARK M M

Naturlig avrinning m m

Om befolkningen skall fortsätta vistas i ett område där markbelägg-
ning konstaterats kommer man att vilja minska stråldoserna så
långt det är rimligt möjligt. En viss hjälp kommer naturen att er-
bjuda. I stadsområden med gott om "hårda" ytor som tak och vägar
kan större delen av de radioaktiva ämnena följa med regn vid depo-
neringstillfället om den samlade nederbörden överstiger några mm.
De allra starkaste markbeläggningarna förekommer just i samband
med regn, dock inte nödvändigtvis överstigande några mm. På "mjuka"
ytor som gräsmattor och grusplaner kan vattnet tränga ner i marken.
Den dominerande delen av aktiviteten stannar då kvar i ytskiktet.

Fördelningen mellan "hårda" och "mjuka" ytor varierar med typen av
bebyggelse. För överslagsberäkningar vid dimensionering av avlopps-
system används följande ungefärliga avrinningskoefficienter vid
olika mark- och bebyggelsetyp. De visar hur stor bråkdel av neder-
börden som rinner av efter förluster genom avdunstning, infiltra-
tion och absorption av växtligheten samt magasinering i markytans
ojämnheter. Sannolikt ökar koefficienten om den samlade nederbör-
den kraftigt överstiger några millimeter. Avrinningskoefficienter
ges i tabell 4.4.

Tabell 4.4 Avrinningskoefficienter

Bebyggelsetyp

Slutet byggnadssätt, ingen vegetation
Slutet byggnadssätt med planterade gårdar,
industri- och skolområden
Öppet byggnadssätt (flerfamiljshus)
Radhus, kedjehus ,
Villor, tomter < 1000 nu
Villor, tomter > 1000 m

Avrinningskoefficient
Flacka
områden

0,70

0,50
0,40
0,40
0,25
0,15

Kuperade
områden

0,90

0,70
0,60
0,60
0,35
0,25

(Ur Anvisning för beräkning av allmänna avloppsledningar, BAV
Publikation P 28)

Ingen nämnvärd andel radioaktiva ämnen väntas bli återförd till
luften om den samlade nederbörden överstiger några millimeter.
Det är osäkert hur mycket av dessa ämnen i det avrinnande vattnet
som genom jonbytesprocesser, filtrering och vidhäftning kan stanna
kvar i markytan. Om alla ämnen följer "sitt" avrinnande vatten blir
den kvarvarande andelen ca 70-80 % för villaområden, ca 20 % i om-
råden av citytyp och 30-60 % för bebyggelsetyper däremellan. Vid '
nederbörd understigande några mm kan väsentligt högre andel väntas
vara kvar.



Om regnet kommer några dagar efter deponeringen kan man vänta att
partiklarna med de radioaktiva ämnena sitter hårdare fast, och det
är tveksamt om nämnvärda andelar på hårda ytor regnar bort eftersom
även avsiktlig dekontaminering verkar ge dåligt resultat (se nedan).

På "mjuka" ytor sker inte särskilt markant transport varken nedåt
eller i sidled när partiklarna väl fastnat. För den kortlivade de-
len av markbeläggningen kan här ingen nämnvärd dosminskning påräk-
nas. För den långlivade delen, särskilt cesium-137, sker viss
transport nedåt. Hänsyn till detta har tagits för cesium-137 i dos-
beräkningarna, där dosen satts till 40 % av dosen vid ren ytbelägg-
ning. Undersökningar i markskikt i närheten av Barsebäcks kärn-
kraftverk visar att stråldosen för Cs-137 under en 10-årsperiod
kan minska till 70 % för moränjord och 30 % för sandjord enbart
beroende på den naturliga infiltrationen i det översta markskiktet.
Den dosminskning som sker genom att aktiviteten transporteras ned-
åt i marken är alltså i stort sett redan beaktad i beräkningarna
och ingen nämnvärd dosminskning kan påräknas i nedtransportfallet
jämfört med beräkningsfallet.

Avsiktlig dekontaminering

En rad dekontamineringsmöjligheter för tättbebyggda områden redo-
visas i Rasmussenrapporten. Det finns goda möjligheter att lokalt
flytta delar av kontamineringen från ett ställe till ett annat,
åtminstone om den är bunden till relativt stora partiklar (diame-
ter 50-1000 yxa), vilka har studerats med tanke på kärnvapennedfall.
Mindre partiklar (< 10 ym) och mindre stoftmängder (< 50 g/m^) som
är sannolika vid en reaktorolycka, är mycket svårare att avlägsna.
Försöksresultaten antyder t ex att spolning av nedfall med brand-
slangar nästan inte alls avlägsnar småpartiklar trots att upp till
99 % av större partiklar spolas bort. Inte heller gatusopningsmas-
kiner med dammuppsugning klarar nämnvärd dekontaminering av asfalt.
Liknande resultat finns för takbeläggningar.

För material med slätare ytor som metall, trä, tätare asfalt och
betong visar laboratorieförsök goda teoretiska möjligheter att
flytta kontamineringen även vid mindre partikelstorlekar. Dammsug-
ning kan t ex avlägsna mellan 30 och 99 % av kontamineringen, hög-
tryckstvättning 70 - 99,97 % och sandblästring 90 - 100 % om sane-
ringen sker inom tio dagar efter kontamineringen. Dessa resultat
har nåtts för ytor av 0,5 - 10 m och kan betraktas som idealt upp-
nåeliga. Goda möjligheter bör alltså finnas att sanera t ex ensta-
ka fordon eller hus.

Om emellertid sanering skall göras av en hel stadsdel måste man
vänta sig betydande problem med det aktiva material som bildas vid
saneringen - vatten, damm, sand från sandblästring och liknande.
Saneringsarbetet sker förmodligen i en mycket aktiv strålmiljö.
Noggrann planering blir då nödvändig, med t ex särskilda tippar
för kontrollerad förvaring av material uppsamlat från större ytor."
Särskild behandling kommer att behövas för avloppsvattnet. Sane-
ringsarbetet kommer alltså att kräva tid. Sannolikt kommer det in-
te heller att ge lika hög dekontamineringsgrad som ovan refererats
om det dröjer mer än några dagar innan saneringsarbetet kan påbör-
jas.



För gräsmattor, grusplaner och liknande kan 95 - 99,9 % av aktivi-
teten avlägsnas genom att ett ytlager på 5 - 10 cm skrapas bort.
Detta torde vara praktiskt genomförbart för stadsområden men det
är tveksamt om metoden i praktiken kan tillämpas i jordbruksområ-
den och för kuperad terräng som parklandskap och skogsmark. Även
växtligheten behöver avlägsnas i sådana fall.

Genom att plöja marken kan man snabbare erhålla en kraftigare dos-
minskning än vad den naturliga nedträngningen på sikt förmår åstad-
komma eftersom de radioaktiva ämnena vid jordbearbetning kommer
djupare ned i marken. För Cs-137 minskar externdosen efter normal
jordbearbetning till ca 10 %. Samtidigt krymper den dosbidragande
ytan väsentligt så att 90 t. av stråldosen erhålls inom en radie av
8 m. Dosen minskar dock inte lika kraftigt på större höjd över ytan.

För snöröjning med konventionella metoder har rapporterats bortfors-
ling av 80 - 98 % av deponerade ämnen (vid partikelstorlek 150 - 300 um).
För de värsta konsekvensfallen torde sanering inte bli aktuell förrän
efter så lång tid att eventuell snö hunnit smälta. I samband därmed kan
viss del av de radioaktiva ämnena bortforslas med smältvattnet enligt
de principer som gäller för regnvatten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man alltså anta att stråldosen från marken i
tättbebyggda.områden genom naturlig avrinning minskar till ca hälften.
På åkermark kan vanlig plöjning m m minska dosen ännu mer. Genom om-
fattande arbete med medvetet avlägsnande av radioaktiva ämnen kan man
för stad och åker troligen komma ned till mindre än 10 % av den strål-
dos som beräknats om all markbeläggning ligger kvar. Att åstadkomma
väsentlig ytterligare minskning torde kräva noggrant arbete som behöver
planeras väl och för vilket kunskapsunderlaget ännu är dåligt. För skogs-
mark, parklandskap och liknande är det svårt att föreställa sig någon
praktisk möjlighet till minskning jämfört med beräknade dosvärden.

SAMMANFATTNING

Några dosreduktionsfaktorer för korrektion av beräkningarna samman-
fattas i tabell 4.5. Utgångsvärdet har antagits vara att hela inhala-
tionsdosen ges och att markdosen och molndosen såsom i denna rapport
(utom kapitel 7 och 8) beräknats med en skärmningsfaktör av 0,33.
Värdena är avrundade och kunskapsunderlaget ofullständigt.
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Tabell 4.5 Dosminskning efter skyddsåtgärder

Åtgärd Faktor med vilken den beräknade
dosen skall multipliceras

Molndos Inhalationsdos Markdos

Vistelse inomhus med
stängd ventilation före
molnet och vädrmg efter

Evakuering efter utsläpp:

12 h i st f 24 h

6 h i st f 24 h

Jodtablett:

före inhalation

2 h efter inhalation

5 h efter inhalation

Naturlig avrinning:

- i bostadsområden

på åker och i skog

Dekontaminering eller djup-
plöjning plus avrinning:

stad och åker

skog

0,3-3 0,2-0,5 0,1-1

—
-

< 0,

o,
o,

05

3

5

0
0

0

0

,6-0,9
,4-0,8

-

-

—

,5 (0,2-1)

,9-1

0,1

0,9-1



APPENDIX: MALMÖSTUDIEN
Här redovisas förutsättningarna vid studien av evakueringszörlopp i Malmö
efter en tänkt kärnkraftolycka i Barsebäck. Det berörda området antas vara
detsamma som antagits i Volym 4 av strålskyddsinstitutets beredskapsrapport.

1. TRANSPORTBEHOV

Folkmängd

Nettoinpendlare

Summa personer i Darört område

Av dessa är:

vårdtagare i hemmet

personer i behcv av färdtjänst, ej i vårdgrupp

patienter på sjukhus, sitfcransportabla

- " - , liggtransportabla

- " - , bedömda ej transportabla

personer på anstalter, sittransportabla

, liggtransportabla

personer på kriminalvårdsanstalter

2,. PLANLAGD EVAKUERING (TABELL 4.6)

2.1 Disponibel tiansportkapacitet

238

15

253

8

2

2

1

000 inv

000 pers

000

700

600

300

900

15

257

32

190

Antal
Personbilar 60
- " - , pendlare 12

Bussar i Malmö
- " - i länet i övrigt

Ambulanser i Malmö
- " - i länet i övrigt

Färdtjänstfordon i Malmö

- " - . i' Helsingborg
-i" - ' ..'..; i Landskrona

i Lund

Taxi i Malmö .,
- " - i länet i övrigt

J ä r n v ä g ••••;;

000
000

500
1(20

20
35

29

12
•3

5

200
300

D
D

]
J

Kapacitet

2,'

6o

2

121
eller 121
eller 38?

85
ellsr 2U0

1 000
därefter 5 000

5 perroner/bil

passägerare/buss

patienter/ambulans

liggande
rullstolsbundna
sittande

rullstolsbundna
sittande

passagerare omgående
var tredje timme med
början K+hh 2)

Färjor, svenska i länet 9 300 passagerare

Motorcyklar i Malmö 630

Mopeder i Malmö .* ca 10 000

I denna studie har bortsetts från färjor, motorcyklar och mopeder.

1) Förstärkning sker med, början timme K+5h med ho platser i militära
fordon och civilförsvarsfordon, samt med 150 platser i möbelbussar
och täckta lastfordon {liggtransporter).

2) K = tidpunkt för order om evakuering.
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2.2 Taktik, vissa förutsättningar och antaganden

Antal åkande per personbil beräknas till 2,5 • Personbilarna dirigeras
direkt till slutmål i Malmöhus och Kristianstads län.

Disponibla vägar från E 6 anslutning till Malmö hamn i nordost till E 1U
i sydost. Dessa vägars teoretiska kapacitet kan beräknas till 25 000
fordon per timme. Praktisk kapacitet under rådande förhållanden har satts
till 20 000 fordon per timme. Vägarna belastas hårdast under tiden K+t
till K+5 med något under 17 000 fordon i timmen.

Polisens resurser förstärks genom hemvärn och till transport från riket
i övrigt.

Bussar som normalt går i trafik i och från Malmö kör från sina ordinarie
utgångsstationer, tar upp passagerare på sina ordinarie hållplatser och
lämnar orten så snart fullt antal passagerare stigit på. Därefter kör
dessa bussar till första färdmål i Kävlinge, Lund, S Sandby, Revinge,
Dalby, Veberöd, Staffanstorp, Genarp och Svedala. I dessa orter organi-
seras tillfälliga uppsamlingsplatser. Omloppstiden beräknas till 3 timmar.
Från de tillfälliga uppsamlingsplatserna transporteras de evakuerade med
bussar från länet i övrigt till slutliga färdmål i M och L län där in-
kvartering sker. Bussar från Malmö lokaltrafik svarar för matartrafik
till Malmö C. Bussar från Lund avdelas för sittransporter från anstalter
i Malmö. Totalt avdelas i början 60 bussar för sittransporter från an-
stalter. Liggtransporter från sjukhus dirigeras till sjukhus i Lund,
Landskrona, Helsingborg, Ystad samt Hässleholm och Kristianstad. Normal
ambulanstjänst uppehälles genom bistånd från L län och med militära
fordon.

Färdtjänstfordon från Malmö förstärkta med fordon från Lund, Landskrona
och Helsingborg går till uppsamlingsplatser i .Åkarp varifrån vidaretrans-
port sker med fordon fråii länet i övrigt med fordon från andra län och
med täckta lastfordon till slutmål enligt ovan. Taxitransporter med
övriga vårdtagare i hemmet går till en början direkt -till slutmål i
orter i Malmöhus län. Färdtjänstfordonen sätts in i dessa transporter
när de löst sin första: uppgift. I slutskedet när bussar friställts går
taxitransporterna till samlingsplatser i Malmö för omedelbar omlastning
till bossar.

3. EJ PLANLAGD EVAKUERING (TABELL 4.7)

Följande reduktioner i transportkapacitet och fördröjningar har bedömts
uppkomma i detta fall och har lagts in i tabell 4.7.

Pendlare med bil har bedömt:? lämna orten lika snabbt som i planlagt
alternativ. Kollektivakande pendlare kan endast få omedelbar avtransport
i begränsad utsträckning och belastar sedan evakueringstransporterna.

Antal åkande per personbil bedöms i detta fall till 2.

Svårigheter med trafikdirigering, brist på bärgningsfordon och bristande
information minskar trafikflödet till max 12 000 under trafiktoppen, K+5
till K+7.
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Trafikbilden visar stockningar vid utfarterna till de största vägarna
och under utnyttjande av de mindre utfarterna.

Stalltiden för bussar bedöms förlängd till 5 timmar. Endast 50 % av
bussarna i Malmö kommer i trafik p g a förarbrist. Kapaciteten kan
sedan hållas kvar på denna nivå genom personalersättning med förare
utifrån.

Bussar från länet i övrigt organiseras inom 10 timmar med 75 % av till-
gången.

Järnvägstransporterna utnyttjas sämre genom att endast 3 000 personer
avtransporteras per 4-timmarsperiod. Minskningar bedöms bero på brister
i matartrafiken och bristande information.

Taxi bedöms i detta fall inte kunna styras in på de speciella trans-
porterna för vårdtagare i hemmet till mer än 50 % jämfört med det plan-
lagda alternativet.

Ambulanstransporterna beräknas inte nedgå i någon större utsträckning
men större svårighet har bedömts föreligga att få fram militära fordon
och civilförsvarsfordon liksom lämpliga täckta lastbilar.

Längre klargöringstid har beräknats för vårdtagare på anstalter.

Tabell

K+l

K+2

K+3

Slutkommentar till e.i planlagt alternativ

De i tabell 4.7 redovisade värdena kan rimligen ej godtas nom rättvisande.
Ytterligare faktorer som sätter ned kapaciteten och åstadkonmer fördröj-
ningar finns, med de är svåra att redovisa i siffervärden. Ett försök har
dock gjorts att ovanpå de värden som redovisas i figur 4.2 enligt tabell
4.7, lägga en växande fördröjningsfaktor som får representera alla andra
svårigheter som uppkommer i samband med genomförandet av en ej planlagd
evakuering. Faktorn redovisas som en generell fördröjning av operationen
med 1 timme per 3-timmarsperiod, innebärande en total fördröjning ned sex
timmar. Detta förlopp har bedömts som sannolikt.

En alldeles särskild svårighet inträder om evakueringen skulle störas
av ett omfattande elavbrott. Skulle detta inträffa med bortfall av
hissar, inom- och utomhusbelysning, trafikljus m m skulle säkerligen
mycket stora förseningar uppstå. Sådana förseningar kan under vissa om-
ständigheter tänkas uppgå till mellan ett halvt och ett dygn. Risken
för elbortfall måste bedömas vara väsentligt större i ett ej planlagt
alternativ än i ett planlagt.

Slutligen måste man göra den bedömningen att indikeringen i ett ej
planlagt alternativ måste ta väsentligt mycket längre tid och dessutom
vara relativt osäker. Detta gör att den tidpunkt, K, då man kan beordra
evakuering förskjuts framåt i tiden med uppskattningsvis mellan 5 och
10 timmar.

Skillnaden mellan alternativen ligger inte bara i evakueringstiden.
Omhändertagandet på uppsamlingsplatser och i inkvarteringsowåden måste
uppenbart bli mycket sämre i det ej planlagda alternativet och den
genom olyckan redan hårt drabbade befolkningen skulle bli tvungen att
utstå ytterligare svåra påfrestningar, vilket i sin tur sannolikt skulle
leda till ett omfattande missnöje med samhällets insatser och ytterligare
försvåra olyckans politiska konsekvenser.
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Cabell 4.6 Planlagd evakuering av Malmö

Folkmängd 238 000. Nettoinpendlare 15 000. Summa 253 000.

Order om evakuering kl K (dagtid).

Den översta sifferraden anger antal evakuerade, den undre
antal kvarvarande vid angiven tid.
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Tabell 4.7 Ej planlagd evakuering av Malmö

Folkmängd 238 000. Nettoinpendlare 15 000. Summa 253.000.

Order om evakuering kl K (dagtid).

Den översta sifferraden anger antal evakuerade, den undre
antal kvarvarande vid angiven tid.
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5. KONSEKVENSER FÖR HUSDJUR, VÄXTLIGHET OCH LIVSMEDEL
Husdjur kan framför allt drabbas av akut strålsjuka ooh dödsfall
på ungefär motsvarande sätt som människor, bortsett från att deras
förtäringsdos kan bli myaket större, framför allt om de är växtätande.
Förorenade betesväxter kan vara källan till spridning av radioaktiva
ämnen i livsmedelskedjor som når människan. Framför allt utgör då
radioaktiv god i mjölk ett problem. På sikt ka>i andra livsmedel
innehålla långlivade radioaktiva ärmen såsom eesium-137. Däremot
utgör strontium-90, som visat sig vara en av de kritiska nukliderna
i miljön efter kärnvapenproven, inte någon betydande förorening efter
en reaktorolycka.

BIOLOGISKA STRALVERKNINGAR PÅ HUSDJUR

Strålkänsligheten hos djur, när det gäller akuta skadeverkningar
(akut strålsjuka, skador på lungor och mag-tarmkanal), är mycket olika
för olika djurarter. Större husdjur (nötkreatur, hästar, svin) visar
ungefär samma strålkänslighet som människan, medan smådjuL (t ex fjä-
derfä) i regel har mindre strålkänslighet mot akuta skador.

Man kan därför anta att skadebilden för stallade husdjur blir ungefär
densamma som för människor i samma miljö, eller gynnsammare. Betande
djur kommer däremot att utsättas för betydligt större stråldoser i
händelse av en radioaktiv markbeläggning, eftersom deras intag av radio-
aktiva ämnen då blir avsevärt större än för människor.

Överslagsmässigt kommer on ko att via bete få ett intag av radioaktiva
ämnen som är me;- än hundra gånger så stort som en människas intag genom
inandning i samma miljö. Dosmässigt kompenseras detta i någon mån av
kons större kroppsmassa, men även om man korrigerar för detta, finner
man att kan blir vHv;C u':satt, främst genom väsentligt större strål-
doser i mag-tarjil-.ana] en.

I ogynnsamnia fall sVuils siirålJoscn i kons mag-tarmkanal kunna bli kanske
hundra gårger så »L.'r strn larkdosen från de första 24 timmarna efter
nedfallet. Detta i:>.iebär "tt en markdos på 10 rad under 24 timmar är
en indikation på allvar.'ig risk för akuta skador på betande djur. När
dot linns skäl att fvaluî r-i ett område finns det således samtidigt sl<31
atr stalls hus-djnmn. Deftfi innebär givetvis svårlösta skötselproblem.

Vid on maLkbeiäfgii.;.;::.> s-ca ger 10 rad i markdos över 24 timmat, blir
closir.toip -.-..-i 0,J j-aii/tiiHKC «tt«v 1 dygn, 0,2 rad/timme nästa två dygn
och :a 0,1. via/t i.mne efter en vecka (en så kraftig markbeläggning måste
iörursätts an hihOsnair.a med stora utsläpp även av rätt långlivade
rad? ,ikt.i ••.; .'i.-n..-••». :">et im;eWir att en person som beger sig in i om-
rådet en Limmt. ,.ej- <?ygn L'iVatt se till djuren får en stråldos pä ca
5 i ad övei en w-.icaii. N3r<i:a n>nuad skulle dosen bli betydligt mindre 3n
1 ra', c-re. O^eiför -w! tabell 9.1). Djuren skulle erhålla belkropps-
dobur på 100 rad ir-j-:r nzv, iVnsta månaden men vara förskonade frän
fortär:.:î !>doser fr.rir> torovs'Ui't bote.



Även betydligt mindre förväntade 24-timmarsdoser från markbeläggningen
kan naturligtvis motivera att djuren ställas. Redan en strålnivå på
1 rad över 24 timmar - vilket inte motiverar evakuering men troligen
gör området olämpligt att stanna kvar i över längre tider - skulle
tyda på att betande kreatur så småningom skulle löpa risk att bli
strålskadade. För att få en säkrare bild av dessa förhållanden krävs
mer forskning.

Ställning av djuren kan redan vid betydligt lägre str.ilnivåer vara
ett alternativ till att kasta jodförorenad mjölk (se son.ne avsnitt).

Utöver interna sVador riskerar betande djur att utsättas föi hudskador
från betastrålning om radioaktiva partiklar fastnar på huden. Sanno-
likheten för detta beror i hög grad av det radioaktiva materialets
löslighet och partikelspektrum.

Skadebililpn av ett stort utsläpp av radioaktiva ämnen kan väntas bli
mycket olika beroende av väderlek, betets beskaffenhet och andra fak-
torer. Det gör att nian knappast kan ange något enkelt kvantitativt
samband mellan markdosen och den resulterade skadan på betande djur.
En mycket grov uppskattning visar att en 24-t immai s v.iaikdos på ca 0,5
rad kan vara en rimlig åtgärdsnivå för betesresLriktioner om akutskador
på djuren skall undvikas. För mjölkproducerande djui. blir aktivitets-
nivån i mjölken gränssättande vilket motsvarar betydligt 1ägre 24-
timmarsdoser.

Akutskador på vilda djur ä»- svåra att uppskatta. Det finns dock inga
skäl att tro att skadebilden skulle vara väsentligt allvarligare än
för tamdjur.

KORTSIKTIGA VERKNINGAR PÄ MJÖLK- OCH KÖTTPRODUKTION

Den helt dominerande omedelbara effekten på livsmedelsproduktionen
blir under betessäsongen radioaktiv förorening av mjölk fråci betande
kreatur. Det är bara ett fåtal av de radioaktiva ämnena i utsläppet
vid en reaktorolycka som har den kombination av fysikalisk halverings-
tid och kemiska egenskaper som är nödvändig för att väsentliga mängder
skall nå mjölken. Föroreningen består därför framför allt av jod-131,
men vid stora olyckor kan också cesiumisotoperna cesium-134, cesium-136
och cesium-137 samt i någon mån också strontium-90 och de mera kort-
livade jodisotoperna vara av betydelse.

Under de första månaderna efter olyckan svarar jod-131 för huvuddelen
av aktiviteten i mjölken och blir gränssättande för betes- och kon-
sumtionsrestriktioner. På längre sikt ger cesiumisotoperna det domi-
nerande dostillskottet. När det gäller utsläppen vid cm reaktorolycka
kommer strontium-90 att vara av underordnad betydelse i jämförelse med
dessa.

Jod tas upp mycket snabbt av de betande djuren och man kan räkna med
att halten radioaktiv jod i mjölken når relativt höga värden redan vid
det första mjölkningstillfället efter nedfallet. Vid fortsatt betning
når halten av jod-131 sitt maximum 2-4 dygn efter nedfallet och kon-
centrationen avtar därefter med en halveringstid på ungefär en vecka.
Efter ett par månader är jodhalten så låg att eventuella fortsatta
restriktioner troligen kommer att bestämmas av mängden radioaktivt
cesium i bete och mjölk.
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Jodnivån i mjölken påverkas starkt av väderleksförhållandena vid och
efter nedfallet, djurens jodstatus och sannolikt även ett antal för-
hållanden som inte kan förutses. De samband mellan markbeläggningens
storlek och jodhalten i mjölk, vilka används i planeringssyfte, måste
därför ses enbart som riktvärden, avsedda att ge storleksordningen
av mjölkföroreningen vid ett utsläpp.

Förorening av betesmark och mjölk går att observera och mäta. Den
behöver således inte leda till strålrisker för människor eftersom
skyddsåtgärder finns tillgängliga: ställning av mjölkkor eller förbud
mot användning av mjölk. De biologiska verkningarna blir därmed ut-
bytta mot ekonomiska skador. Omfattningen av dessa beror av de åtgärds-
nivåer myndigheterna tillämpar.

I ännu gällande anvisningar till länsstyrelserna från strålskydds-
nämnden 1962 anges följande åtgärdsnivåer för förbud mot användning
av mjölk om det gäller en kortvarig förorening *av ett begränsat om-
råde kring en kärnreaktor:

Nuklid
Koncentrat ion

mikrocurie/liter

jod-131
cesium-137
strontium-89
strontium-90

0,07
0,15
0,2
0,002

De högsta påvisade värdena för mjölkföroreningen i Sverige efter kärn-
vapenproven i början av 1960-talet var 0,002 mikrocurie/liter för jod-131,
0,0015 mikrocurie/liter för cesium-137 och 0,0001 mikrocurie för stron-
tium-90. I de föroreningar sansprids frän kärnvapenproven är aktivitets-
förhållandet mellan cesium-137 och strontium-90 ca 1,6:1. I utsläppet
från en havererad reaktor väntas förhållandet vnra av storleksordningen
50:1. Om således kvoten mellan cesium- och strontiumhalten är minst 30
gånger så stor som vid kärnvapenproven, där denna kvot för mjölk blev ca
15, kan tnan vänta sig att strontiumhalten i mjölk efter en reaktorolycka
blir betydligt mindre än en procent av cesiumhalten. Man kan därför vänta
sig att det blir åtgärdsnivån för cesium-137 och inte för strontium-90
som blir avgörande när den kortlivade joden har hunnit avklinga.

Följande samband brukar antas gälla vid jodförorening av betesmarker
(korna förutsätts beta mellan 150 och 200 m per dygn):

En markdosrat av 1 rad/h väntas 1 meter över en radio-
aktiv beläggning med 0,2 curie jod 131 per m^.

Jodhalten i mjölk väntas vara 0,15 tnCi/1 per mCi/m .

En markdosrat av 1 mrad/h svarar således mot en jodhalt
av 0,03 mCi/l mjölk.

Åtgärdsnivån 0,07 mikrocurie/1 kan därför väntas om markdosraten (från
jod-131) överstiger ca 2 mikrorad/h.

För stallade djur kommer intaget av jod-131 att i huvudsak bero på in-
halation. Det kan väntas vara mindre än en procent av betande djurs
intag.
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Halten av jod-131 i kött från betande djur kan väntas vara låg jämförd
med halten i mjölk från djur inom samma område. Jodhalten i köttet av
stallade djur är givetvis ännu mycket lägre.

Halten av cesium-137 i mjölk kan antas vara 0,005-0,04 mCi/1 per mCi/m .
Vid de stora utsläppen(BWRI.PWRI) kan den totala aktiviteten hos utsläppt
jod-131 vara 10-20 gånger högre än för cesium-137. Vid samma aktivitet
hos markbeläggningen återfinns vidare 15-150 gånger mer jod i mjölken.
Slutligen ligger åtgärdsgränsen för jod-131 på halva koncentrationen
jämfört med cesium-137. Därför kan cesium-137 väntas bli gränssättande
för åtgärder när jodhalten minskat till 1/300 till 1/6000 av den ursprung-
liga. Detta tar 2-3 månader.

KORTSIKTIGA VERKNINGAR PÅ ÖVRIGA LIVSMEDEL

Den radioaktiva beläggningen kommer omedelbart också att innebära yt-
förorening av vegetation. Huvuddelen av de radioaktiva ämnena tas
emellertid inte därigenom upp av växterna i någon nämnvärd grad. Det
finns dock undantag, framför allt cesium, som tas upp i relativt stor
utsträckning.

De kortsiktiga verkningarna gäller väsentligen bladgrönsaker och frukt.
Jämfört med verkan påmjöliproduktionen är detta dock av underordnad be-
tydelse. Rotfrukter såsom potatis och sockerbetor berörs inte av denna
direkta förorening annat än sekundärt.

Förorening av vattentäkter blir i regel obetydlig. Det tar avsevärd
tid att förorena grundvatten och utspädning i sjövatten ger ett be-
tydande skydd. Däremot kan mindre vattensamlingar med stillastående
vatten bli förorenade.

Det är inte möjligt att göra någon realistisk uppskattning av sambandet
mellan deposition och förtäringsdos för andra livsmedel än mjölk och
kött, eftersom variationsbredden är mycket stor, beroende av väderlek,
behandlingen av livsmedlen samt kostvanor. En mycket grov uppskattning
visar dock att man i ogynnsamma fall skulle kunna £å en förtäiIngsdos
till mag-tarmkanal och sköldkörtel på några procent av inhalations-
dosen om inga som helst skyddsåtgärder vidtas. Denna livsmedelsföro-
rening ger således inga stora tillskott till hälsoproblemen men kan
ändå väntas få vissa ekonomiska konsekvenser.

Det radioaktiva nedfallet över sjöar och hav leder till en förorening
av det slag som delvis behandlas i kapitel 9. Cesium i fisk är en livs-
medel sf örorening om vilken man har erfarenhet från studierna av ned-
fallet från kärnvapenproven.

LÅNGSIKTIGA VERKNINGAR PÅ LIVSMEDELSPRODUKTIONEN

De långsiktiga verkningarna på livsmedelsproduktionen orsakas väsentligen
av cesiumisotoperna 134 och 137. Dessa tas upp av vegetationen, dels
genom direkt upptag av växtens ovanjordiska delar, dels genom rotupptag.
Även i den akvatiska miljön vandrar cesium via växter, plankton och
fisk till människan. Man kan i stort sett säga att alla livsmedel som
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produceras inom ett beläggningsområde bidrar till dosbelastningen.
Olika livsmedels relativa betydelse för aktivitetstransporten till
människan framgår av de studier som gjorts beträffande spridningen av
cesium-137 och strontium-90 från kärnvapenproven. Redogörelser härför
finns bl a i rapporter från FNs vetenskapliga strålningskonmitté (UN-
SCEAR). Även forskningsstationen i Risö i Danmark, radiofysiska insti-
tutionen vid Lunds universitet samt strålskyddsinstitutet har publicerat
ett antal relevanta rapporter över livsmedelsföroreningen från kärn-
vapenproven, ur vilka man kan dra slutsatser också beträffande den föro-
rening som kan förväntas om samma nuklider sprids vid en reaktorolycka.

Om olyckan har en sådan omfattning att betydande mängder radioaktivt
cesium har spritts i omgivningen kommer aktivitetsnivån i livsmedel
i regel att ligga på en relativt sett hög nivå under de första två
åren och avtar sedan snabbt, för att därefter avta långsamt med en
effektiv halveringstid av storleksordningen 10 år för cesium-137 och
ett par år för cesium-134. Att den effektiva halveringstiden för ce-
sium-137 är betydligt kortare än den fysikaliska (30 år) beror på att
cesiet med tiden blir allt mindre tillgängligt för växterna.

Strontium 90 (halveringstid 28 år), som när det gäller den radio-
aktiva beläggningen från kärnladdningsexplosioner är av ungefär samma
betydelse som cesium-137, skulle efter en reaktorolycka spela en helt
underordnad roll, i varje fall under de första åren.

Den externa dosraten från den radioaktiva markbeläggningen skulle
efter en stor olycka med spridning av stora mängder cesium-137 kunna
bli så hög att den mångdubblar den naturliga externa strålnivån. Det
kan då visa sig olämpligt att bo kvar i belagda områden och dessa
skulle kunna förbli obeboeliga under decennier. Detta har naturligtvis
konsekvenser för den verksamhet som bedrivs inom områdena och skulle
kunna påverka livsmedelsproduktionen även beträffande livsmedel som
inte blir starkt förorenade i en sådan miljö.
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6. INTRODUKTION TILL KONSEKVENSBESKRIVNINGARNA

I kapitlen 7, 8 ooh 9 kommer konsekvenserna av några olika utsläpps-
fall att beskrivas. I detta kapitel presenteras typfallen tillsammans
med några allmänna synpunkter på konsekvensuppskattningarna. Några
problem som är gememarma för typfallen, t ex riskerna för personalen,
berörs. Här görs också en jämförelse mellan de utsläppta mängderna
av radioaktivt material och de mängder av sådant material som kan
förekomma i andra sarmanhang.

TYPFALLEN I EXEMPLEN

Tre typfall har valts för konsekvensbeskrivningarna. Tillsammans ger
de en rätt god bild av vad som kan bli följden av olika slags olyckor
i ett kärnkraftverk.

Det lindrigaste utsläppsfallet gäller enbart ädelgaser. Denna typ av
utsläpp skedde vid TMI-olyckan vid Harrisburg. Olyckstypen har liten
omgivningspåverkan men kan leda till stora ekonomiska skador genom
att reaktorn förstörs. Den enda strålningen kommer från det radio-
aktiva molnet. Det blir praktiskt taget ingen stråldos från inandning
eller markbeläjgning.

Om olyckan har större omfattning kan utöver ädelgaserna även lätt-
flyktiga ämnen i ångform komma ut i viss omfattning. En sådan olycka
ger utsläpp som liknar dem som förekom vid Windscaleolyckan i England
i oktober 1957. D':f karaktäristiska för denna utsläppstyp är möjlig-
heten till förorening av mjölk med radioaktiv jod över stora landom-
råden. Som typval har valts olyckskategorierna BWR4 och PWR6 enligt
Rasmussenrapportens klassifikation, eftersom de möjliggör en jämfö-
relse med Windscaleolyckan.

Vid en omfattande härdsmalta kombinerad med en inneslutningsskada
eller en inneslutning som av andra skäl är otät kan stora delar av
reaktorhärdens innehåll tänkas komma ut. De värsta olyckskategorierna
av denna typ enligt Rasmussenrapporten, BWR1 och PWR1A, illustreras
i det tredje typfallet. I frånvaro av nederbörd kan för några skade-
typer i närområdet BWR 2 ge större följder, vilket belyses av några
exempel. Det är endast utsläpp av dessa typer som kan leda till stora
katastrofer.

Ringhals kärnkraftstation omfattar f n både en tryckvatten-och en
kokarreaktor. De två ytterligare reaktorer som har byggts är båda
tryckvattenreaktorer. Konsekvenserna av en olycka med kokarreaktorn
beräknas bli ungefär desamma som de som beskrivs för Barsebäck, Oskars-
hamn och Forsmark. Det är därför viktigt att för Ringhals beskriva
en olycka i tryckvattenreaktorn. Den olycka som valts som exempel
vid den värsta katastrofen är PWR1A, som genom obetydligt värmeläckage
inte åstadkommer samma plymlyft som BWR1-olyckan. Detta förklarar vår-
för de beskrivna konsekvenserna för det värsta olycksfallet i Ringhals
är större än de största konsekvenserna vid de andra stationerna.
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UTSLSPPT MÄNGD RADIOAKTIVA ÄMNEN - NÅGRA JÄMFÖRELSER
Man kan jämföra aktiviteten av de radioaktiva ämnena i de antagna
utsläppen med den totala aktiviteten av radioaktivt material i Sve-
rige. En sådan jämförelse görs i tabell 6.1.

Tabell 6.2 ger ytterligare exempel på aktiviteten av några radioak-
tiva nuklider som är av betydelse vid en reaktorolycka och en jäm-
förelse med de mängder som förekommit i några andra sammanhang. Det
är av betydelse att notera att den mängd långlivat cesium-137 som
antas läcka ut vid en olycka av typ BWR1 eller PWR1A är mellan 1/20
och 1/10 av den totala mängd cesium-137 som frigjorts i atmosfären
från alla hittills utförda kärnvapenprov, under det att det antagna
utsläppet av xenon-133 (den dominerande ädelgasen) motsvarar det f n
högsta tillåtna normaldriftutsläppet under tre år.

Slutligen kan man göra det hypotetiska antagandet att hela mängden
radioaktiva ämnen från ett utsläpp av typ BWR1 eller PWR1A skulle
spridas jämnt över hela Sveriges yta. Den naturliga gammastrålnivån
(ca 0,006 millirad/titnme) skulle då bli mer än tiodubblad under den
första veckan och nivån skulle fortfarande efter ett år vara fördubb-
lad.

BERÄKNINGAR OCH VERKLIGHET

Det måste understrykas att strålskyddsinstitutets beräkningar av
stråldoser och konsekvenser inte har det primära syftet att ge en
kvantitativ bild av absoluta skadetal. Detta torde knappast vara nöd-
vändigt, eftersom olyckskonsekvensernas omfattning redan har angetts
i så inånga utredningsrapporter, senast från Reaktorsäkeraetsutredningen
och tidigare från Energikommissionen (framför allt dess expertgrupp
EK-A) och Energi- och miljökommittén.

Konsekvensberäkningar är så osäkra att strålskyddsinstitutets resultat
knappast skulle ha kunnat sägas ändra totalbilden även om det hade
avvikit från vad som tidigare rapporterats. Det slumpar sig emeller-
tid så att resultatet är i tämligen god överensstämmelse med tidigare
uppgifter; de olikheter som förekommer är lätta att förklara. Denna
överensstämmelse är mindre en garanti för att resultatet är riktigt
än en konsekvens av att gängse beräkningsmodeller är tämligen lika.

Strålskyddsinstitutet har i stället avsett att belysa olika samman-
hang och se olika bestrålningsförlopp i relation till varandra för
att lättare kunna avgöra vad som är väsentligt och vad som kan påver-
kas av beredskapsinsatser.

Modellberäkningarna förutsätter ett antal förenklingar som inte alltid
stämmer med verkligheten. I avsaknad av exakta uppgifter har strål-
skyddsinstitutet ibland valt antaganden som har varit "säkra" och
därmed överskattat konsekvensen.
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Förekomst Aktivitet, MCi

Naturlig aktivitet av radioaktiva ämnen i
översta decimeterna av hela Sveriges yta:

Total aktivitet av radioaktiva ämnen som
används i Sverige utanför kärnreaktorer:

Total aktivitet av radioaktiva ämnen i en
reaktor av typ Barsebäck eller Oskarshamn,

- med halveringstid över 1 år:

- med halveringstid mellan 1 timme och 1 år:

Möjligt utsläpp av aktivitet vid en BWRl-olycka:

Totalt deponerad aktivitet på Sveriges yta
från kärnvapenproven,

- med halveringstid över 1 år:

- med halveringstid mellan 1 timme och 1 år:

3 - 1 0

10

2000

500

0,1

1



Tabell 6.2: Exempel på allmän förekomst av några nuklider som kan spridas
vid reaktorolyckor. Tabellen ger aktiviteten uttryckt i mega-
curie (MCi). Siffrorna är grovt avrundade.

Ämne:
Nuklid:
Halveringstid:
Typ:

Mest bestrålat organ:

Utsläpp vid olyaka

BWR1 Barsebäck, Simpevarp
FWRIA Ringhals
BWR4 Barsebäck, Simpevarp
PWR6 Ringhals
Typfall med enbart ädelgaser

Xenon
Xe-133
5,3 dygn
Ädelgas
Hela
kroppen

90
120
50
40
10

Jod
1-131
8 dygn
Halogen
Sköld-
körteln

20
50
0,04
0,05

Tellur
Te-132
3,3 dygn
Aerosol

Lungorna

40
30
0,2
0,1
—

Cesium
Cs-137
30 år
Aerosol
Hela
kroppen

2
3
0,02
0,005
—

Strontium
Sr-90
30 år
Aerosol

Benvävnad

0,2
0,3
0,002
0,0005

Högsta tillåtna utsläpp till
luft totalt under ett år,
Barsebäck 1+2:

Uppskattat utsläpp vid
Windscaleolyckan:

Från härden frigjord
aktivitet i Harrisburg:

Utsläppt aktivitet i
Harrisburg:

Aktivitet bildad vid
explosion av 20 kilo-
tons kärnladdning:

Totalt på jordytan depo-
nerad aktivitet från kärn-
vapenproven:

Sammanlagd aktivitet som
fanns i användning i Sve-
rige utanför kärnkraften
1979:

30 0,0001 0,03

(0,1) 0,02 0,012

80 30 ?

2-10 0,00002 0

4 3 10

0,00003 0,000002

0,0006 0,000002

0,5 0,02

0 0

0,004 0,002

40 20

0,000001 0,00001 0,002 0,008



80

Här finns en principiell skillnad mellan linjära dos-responssamband,
såsom vid beräkningen av antalet fall av cancer och ärftliga skador,
och icke-linjära samband, såsom vid beräkningen av antalet akuta skador.
Med linjära samband är det rimligast att uppskatta det sannolikaste
värdet på stråldosen. Vid icke-linjära samband betyder en underskatt-
ning av stråldosen ofta mindre än en överskattning (om man befinner
sig strax under ett tröskelvärde för skada blir konsekvensen fort-
farande noll om man antar en mindre stråldos, men kanske avsevärd om
man antar en högre dos). Möjligheten att stråldosen är högre än beräk-
nat är därför mer betydelsefull än möjligheten att den är mindre.
Detta medför en tendens att inte underskatta stråldosen.

Ett exempel på skillnad mellan teori och verklighet är skärmningens
inverkan på stråldosen. Markförhållandena (se kapitel 2) och vistelse
inomhus (se kapitel 4) påverkar i verkligheten starkt den erhållna
stråldosen.

Även vädrets nyckfullhet kommer in. 1 modellerna antas att vädret är
stabilt med bl a oförändrad vindriktning och konstanta nederbörds-
förhållanden. Under sådana förhållanden skulle markbeläggningen vara
fördelad "cigarrformigt" i vindriktningen. I verkligheten är det tro-
ligt att molnet slingrar sig och att nederbördsförhållandena ändras.
Detta ger en betydligt mer komplicerad bild av markbeläggningen, så-
som framgår av figur 6.1. Till en början kan den visa en grov cigarr-
form, men på större avstånd kan markbeläggningen vara mycket ojämn.

Vissa vädertyper är mycket vanliga (t ex Fasquill D och torrväder),
medan andra är ovanliga (t ex Pasquill F och regn), jmfr kapitel 2.
Man kan heller inte i verkligheten räkna med att väder av en viss
Pasquill-typ skall råda såväl nära som långt borta från utsläppspunk-
ten.

Dosberäkningar som har grundats på observerad väderstatistik, såsom
i Studsviks rapport "HS-77" till kärnkraftinspektionen, ger betydligt
lägre stråldoser än de som man med enklare antaganden kan räkna fram
för "värsta fall". Detta belyses av figur 6.2.

INDIVIDDOSER OCH KOLLEKTIVDOSER

I den totala konsekvensbilden ingår akuta strålskador och dödsfall,
fosterskador, skador på husdjur och livsmedelsproduktion, ekonomiska
och sociala skador genom radioaktiv förorening av stora markområden,
samt sena skador i form av cancer och ärftliga skador. De olika kom-
ponenterna i denna komplicerade skadebild kan variera i relativ be-
tydelse allt efter omständigheterna. Något totalvärde på skadan i form
av ett enda tal kan knappast ges, eftersom olika bedömare kommer att
lägga olika vikt vid olika skadetyper.

En huvudregel är dock värd att minnas: Vad som släppts ut i atmosfä-
ren kommer förr eller senare ner mot marken. Det betyder t ex att den
kollektiva stråldosen inte är starkt känslig för väderleksförhållan-
dena vid torrväder. Vid stabil atmosfär och stark vind kan de radio-
aktiva ämnena driva över stora avstånd och strålningen kan beröra ett
mycket stort antal människor. Vid instabil atmosfär och svag vind
kommer ett bredare område beröras över kortare avstånd. Om nederbörd
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Figur 6.1: Faktiskt observerad fördelning av stråldos frln aarkbelägg-
ning. Isodoskurvorna i figurens vänstra del liknar ännu den
"cigarr"-formiga fördelning man brukar vänta sig. I figurens
vänstra del ser nan hur den jämna fördelningen brutits upp
i separata "öar" med högre markbeläggning än omgivningen.

100 200 300 400 500 600 km

Avstånd

(Källa: Figuren bygger på mätresultat efter provsprängning av en kärnladd-
ning: amerikanska kongressförhör 1963)
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Figur 6.2; Markdosen under 24 timmar (skyddsfaktor 0,33) efter en olycka
av typ BWR1 vid nederbörd. Jämförelse mellan resultat av strål-
skyddsinstitutets beräkningsmodell och Studsviks beräkningar
grundade på observerade vädersituationer.

100
rad

50

10 -

0

0

NEDERBÖRD

10 20 30 40 50 60 70 km

De heldragna kurvorna anger beräknade 24-timmarsdoser vid väder-
typerna Pasquill A och D. Antagen utregningskoefficient 10~* s"1.

Den streckade kurvan har beräknats för ett nederbördsfall med 5 ••
regn per timme och med utregningskoefficienten 1,5-10~^ s~*. Den
bygger på den väderstatistik som faktiskt har observerats vid vind-
riktning från Barsebäck mot Köpenhamn och anger de doser so* endast
väntas överskridas 0,12 av tiden.
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för luftföroreningen mot marken träffar strålningen ett mindre antal
människor, men dessa får en högre stråldos. Små doser till många män-
niskor eller stora doser till färre människor, den kollektiva strål-
dosen blir i stort sett densamma.

Förhållandet nederbörd-torrväder påverkar konsekvensbilden på ett allt
annat än enkelt sätt. Nederbörd åstadkommer en kraftig markbeläggning
nära olycksplatsen och därmed endast obetydlig markstrålning på stora
avstånd. Samtidigt som markdosen blir högre, blir emellertid inhala-
tionsdosen (i lunga, sköldkörtel och benmärg) mindre. Det är därför
inte självklart om antalet tidiga skador kommer att öka eller minska,
det kan bero av bl a avståndet till större samhällen i vindriktningen.

Vädertypen Fasquill D, som är vanlig, kan vid torrväder förorsaka
ett betydande antal lungskador efter en olycka av typ BWR1 eller
PWR1A, oavsett var den inträffar. Vid väder av typ Pasquill F, dvs
stabil atmosfär, är det emellertid bara efter en PWRIA-olycka i
Ringhals som det blir några lungskaJor, men där blir de då desto
fler om vinden har riktning mot Göteborg. Detta beror på den olika
plymhöjden vid de båda olyckorna.

Antalet fall av cancer och ärftliga skador står i direkt proportion
till kollektivdosen. Vid torrväder består kollektivdosen av strål-
doser till inånga miljoner människor på stora avstånd, t ex på den
europeiska kontinenten. Den består dels av markdos, dels av inhala-
tionsdos.

Vid nederbörd begränsas kollektivdosen till den närmaste regionen,
där inhalationsdosen blir lägre än vid torrväder men markdosen mycket
högre, om människor utsätts för den under lika lång tid som pu stora
avstånd. Detta kommer emellertid inte att ske, eftersom de indivi-
duella stråldoserna blir så höga att befolkningen måste lämna det
förorenade området inom relativt kort tid. De faktiska kollektiv-
doserna och därmed antalet fall av cancer och ärftliga skador blir
därför mycket mindre vid nederbörd.

RADIOAKTIV MARKBELÄGGNING

Radioaktiv markbeläggning utgör ett problem för lantbruket vid det
typexempel på olycka som beskrivs i kapitel 8 och då främst genom
förorening av mjölk med radioaktiv jod. Vid de stora katastrofer som
beskrivs i kapitel 9 blir markbeläggningen så kraftig att man måste
utrymma de förorenade områdena. Markdosen under 24 timmar är då en
indikator på lägets allvar.

Om 24-timmarsdosen från markbeläggningen väntas överstiga 10 rad kommer
myndigheterna att överväga evakuering, dvs utrymning inom kortare tid
än 24 timmar. Om 24-timmarsdosen överstiger 0,6 rad kan man räkna med
att årsdosen kommer att överstiga 10 rad. I så fall är det knappast
lämpligt att bo kvar i området förrän årsdosen är nere vid någon rad,
vilket kan dröja decennier. Om 24-timmarsdosen överstiger 100 rad är
det stor risk för akut strålsjuka, eftersom de som befinner sig inom
området också har utsatts för en molndos och en inhalationsdos. Hur
stor sannolikheten för strålsjuka är i det enskilda fallet beror av
de skyddsfaktorer som beskrivs i kapitel 4. Figurerna 6.3 och 6.4
visar storleken av de ytor som vid de största olyckorna kan väntas
ge 24-timmarsdoser överstigande angivna värden.
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Figur 6.3; Storleken av den yta där markbeläggnxngen förorsakar en
24-tinmarsdos överstigande ett givet värde. BWRl-olycka.
Skärmning 0,33.

Yta, km

105 -

10* •

103 .
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Figur 6.4; Storleken av den yta där markbeläggningen förorsakar en
24-tinmarsdos överstigande ett givet värde. BWRl-olycka.
Skärmning 0,33.
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Av figur 6.4 framgår t ex att väder av Pasquill F med regn leder till
att en yta på 10-30 km2, beroende av vindhastigheten, får en sådan be-
läggning att 24-timmarsdosen överstiger 100 rad. Samtidigt blir ytan
för mer än 0,6 rad ca 1000 km2.

Om det i stället är torrt väder och Pasquill D kan markdoser översti-
gande 100 rad inte förekomma (figur 6.3). I stället blir ytan för mer
än 0,6 rad mellan 2000 och 30 000 km2, beroende av vindhastigheten.
Minskningen i maximumdos innebär en ökning av det område som får lägre
doser.

EKONOMISKA FÖLJDER

Utöver den ekonomiska skadan för reaktoranläggningen tillkommer kost-
nader för evakuering och tillfällig kost och logi samt för produktions-
bortfall. Amerikanska naturvårdsverket EPA gjorde 1974 en uppskattning
av kostnader för evakueringspersonal, transporter, kost och logi grundad
på erfarenhet från 64 evakueringar efter katastrofer i USA. Omräknat till
dagens penningvärde låg kostnaden på ca 100 kr per person och dag.

Kostnaden för produktionsbortfall beror naturligtvis på vilken produktion
som drabbas och är olika för olika veckodagar. En evakuering ett par dagar
över en helg kan väntas ge väsentligt lägre produktionsbortfall än ett
par dagar mitt i en arbetsvecka. För ett grovt överslag kan man använda
bruttonationalprodukten per innevånare. Genomsnittet över hela befolkningen,
barn och vuxna, är ca 140 kr per innevånare och dag. Produktionsvärdet per
arbetad dag är ca 400 kr för jord- och skogsbruk, handel och restaurang-
näring och ca 600 kr för verkstadsindustri.

Vid en större spontan eller beordrad evakuering rör sig alltså kostnaderna
om miljontals kronor dagligen per 10 000 personer. Detta är beslutsfattarna
medvetna om och det är naturligtvis önskvärt att beslut om evakuering
fattas på så goda grunder som möjligt med tanke på de ekonomiska konse-
kvenserna.

De stora ekonomiska förlusterna gäller emellertid sanering och reparation
av anläggningen samt kostnader för ersättningskraft. Vid TMI fördelade sig
de uppskattade kostnaderna grovt räknat på följande sätt:

Sanering och reparation av anläggningen:

Ersät tningskra ft:

Ersättning till 2500 barnfamiljer som
lämnat sina hem

600 - 1000 miljoner dollar

1000 miljoner dollar

1,2 miljoner dollar

(Källa: G.W. Hamilton, School of Law and Lyndon B. Johnson School of
Public Affairs, Univ. of Texas. Föredrag vid en IIASA-arbetsgruppt
Laxenburg, ÖFterrike, jan 1980).
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RISKER FÖR KRAFTVERKSPERSONAL
Vid ett allvarligt reaktorhaveri koraner också personalen på reaktor-
stationen att utsättas för risker för höga bestrålningar. Detta kan
ske i samband med själva olyckan på grund av utsläpp som kan komma
in i personalutrymmen och på grund av tvingande åtgärder i utrymmen
med höga strålnivåer. Det kan också ske i samband med de åtgärder
som måste vidtas efter olyckan för att ta hand om kontaminerad
materiel o dyl. Det finns dock organisatoriska och tekniska "spärrar"
som avsevärt reducerar de faktiska doserna till personalen vid en
olycka.

Ett haveri på en kärnkraftanläggning kan innebära risker för såväl
mekaniska som radiologiska skador. Reaktor- turbin- och hjälpsystem
håller vanligen höga tryck och temperaturer. Rörbrott i anläggningen
med utläckande ånga och hetvatten kan orsaka svåra skållningsskador.
Strålskyddsarrangemangen vid ett kärnkraftaggregat ger ett visst skydd
även mot dessa skador jämfört med konventionella kraftverk, genom till—
trädesrestriktioner och uppdelning av komponenter och system i separata
strålskydd.

Ett kärnkraftaggregat är byggt för att man även skall kunna hantera
haverisituationer. Delar av aggregatets utrymme kan isoleras eller
ventileras genom speciella reningsfilter. Moniteringsutrustningar för
detektering av luftaktivitet och externstrålning inom stationen finns
installerade. Portabel utrustning för dylika mätningar finns i lager.
Vidare finns skyddsutrustning i form av t ex kl"ider och frisklufts -
fil tetmasker i stor omfattning.

I stationens interna beredskapsplan finns anvisningar för hur de olika
interna organisationerna skall agera under beredskapsförhällanden. I
Volym 2 bilaga A: 2 finns denna organisation beski-iven. Liksom för den
externa beredskapspersonalen gäller i Sverige för stationspersonalen
att beordrade insatser får leda till doser på högst 10 rad. Arbeten
som kan medföra doser som är större än 10 rad kan ej beordras utan
måste genomföras på frivillig väg av personer som är f"rtrogna med
strålriskerna.

Beroende på haveriets omfattning blir strålskyddsarbetet på stationen
mer eller mindre omfattande. Ett par exempel kan nämnas som visar några
detaljer vid inträffade reaktorhaverier.

Vid haveriet i TMI-reaktorn utanför Harrisburg hade man till att börja
med fritt aktivt material endast i reaktorinneslutningen. Efter hand
spreds aktivt hetvatten till hjälpsystembyggnaden. Bl a genom att
ventilationssystemet stundtals var avstängt spreds radioaktiva ämnen
med luften även till andra utrymmen.

Luftaktiviteten kontrollerades vid ett antal tillfällen. Under en period
noterade man så hög aktivitet i bl a kontrollrummet att ansiktsmasker
måste användas för vistelse där. Instrumentvalet vid dessa mätningar
och därmed resultatet av mätningarna har i efterhand ifrågasatts. An-
siktsmaskerna som beordrades på, försvårade kommunikationerna i kon-
trollrummet.

Under perioden mars till juni 1979 fick de anställda vid TMI en kollektiv-
dos på ca 1000 manrad. Mellan 200 och 300 anställda fick under perioden
stråldoser i området 0 . 5 - 3 rad. Tre anställda fick doser i området
3 - 5 rad under haveriveckan. Överexponering av händerna förekom också
men var biologiskt betydelselös.
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Haveriet i reaktor nr 1 i Windscale 10 oktober 1957 är ytterligare ett
exempel på en allvarlig händelse där reaktorn förstördes. Även där blev
bestrålningen av personalen och allmänheten obetydlig. Windscalereaktorn
var en plutoniumproducerande luftkyld grafitreaktor för kärnvapenproduk-
tion. Överhettade bränsleelement skadades och stora mängder jod, tellur,
cesium och en del strontium släpptes ut. Utanför och inom området startade
kontroll- och skyddsinsatser. När luftproverna i omgivningen började stiga
kraftigt under tiden 10 - 11 oktober beordrades delar av personalen att
stanna inomhus och att bära ansiktsmasker periodvis. Övrig personal fick
då lämna området. Inne på reaktorstationen upprättades kontrollstationer
för persondosmätning och skyddsutrustning. Över den 13-veckors mätperiod
som löpte till 24 oktober 1957 hade 14 personer som deltagit i operationen
överskridit dosen 3 rad. Högsta värdet var 4.7 rad. Dosvärden hörande till
enbart haveriet finns men de är osäkra. Sven mätningar av jod-, strontium-
och cesiumintag hos personalen genomfördes i efterhand i olika undersök-
ningar.

Man kan definiera reaktorolyckor som olyckor vilka lett eller kunnat leda
till stora radioaktiva utsläpp i omgivningen. Det har också funnits strål-
ningsolyckor som inte kan klassificeras som reaktorolyckor, men som skett
i samband med en reaktoroperation och har gett mycket höga personaldoser
utan stora utsläpp.

Erfarenheterna hittills från reaktorolyckor, i betydelsen ovan, visar att
de individuella doserna till personalen varit relativt låga och ofta t o m
lägre än gränsvärdet vid normalt radiologiskt arbete. Kollektivdoserna är
dock inte försumbara jämfört med kollektivdoserna på grund av utsläppets
bestrålning av allmänheten. Vid "uppstädningen" efter en olycka kan också
betydande kollektivdoser erhållas.
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Tabell 6.3 visar ett försök att sammanställa de beräknade hälso-
effekterna för de tre typer av olyckor som beskrivs i kapitel 7,
8 och 9. Markeringen med * anger storleksordningen för antalet
skador av angivet slag. Med "-" markeras ett förväntat antal på
mindre än 1. Med "*" markeras ett förväntat antal som kan uttryckas
i ental. "**" markerar tiotal, "***" hundratal, etc. Markeringen
"******" anger således hundratusental.

Det framgår av tabellen att olyckor av den typ som diskuteras i
kapitel 7 (enbart ädelgasutsläpp) inte kan leda till akuta skador
och endast i vissa fall till så höga stråldoser att abortindikation
föreligger. I typiska fall kan ett fåtal cancerfall väntas om o-
lyckan inträffar vid Ringhals eller Barsebäck. I extremfallet kan
ett tiotal cancerfall förväntas (på stora avstånd) vid en olycka i
Ringhals.

Inte heller de olyckor som beskrivs i kapitel 8 väntas ge några
akuta strålskador, men cancerrisken är högre och kan i extremfallet
(Ringhals) uppgå till några hundratal. Vid Oskarshamn och Forsmark
är kollektivdoserna så små att inga cancerfall väntas annat än under
extrema omständigheter.

Vid de stora olyckor av typ BWR1 (och BWR2) samt PWRlA, som beskrivs
i kapitel 9 kan antalet akutskador i typiska fall röra sig om hundra-
tal, med ett fåtal till några tiotal dödsfall, om det regnar. Utan
nederbörd kan inhalationsdosen bli så stor att antalet akutskador
kan stiga upp mot ett tusental för Ringhals och Barsebäck och ett
par hundra för Oskarshamn och Forsmark. Under de mest ogynsamma om-
ständigheterna (torrväder och vind mot Göteborg under Fasquill F)
kan en PWRlA-olycka möjligen leda till tiotusentals fall av lung-
cancer och ett par tusen dödsfall. Denna uppskattning är mycket o-
säker eftersom byggnaders filterverkan inte har tagits med i beräk-
ningen.

Vid dessa stora olyckor och torrväder kan antalet cancerfall räknas
i tiotusental och under ogynsamma omständigheter i hundratusental.
Vid nederbörd faller nästan hela kollektivdosen inom närregionen.
Stråldoserna blir då så höga att utrymning av de förorenade områdena
blir nödvändig inom något eller några dygn. Detta reducerar drastiskt
kollektivdosen från markbeläggningen och därmed antalet cancerfall
och fall av ärftliga skador som kanske högst kan väntas uppgå till
ett par tusen (Barsebäcksfallet).

Det måste återigen understrykas att det absoluta antalet skador är
mycket osäkert och sannolikt, när det gäller de akuta skadorna, fram-
för allt från markstrålningen, något överskattat. Tabellen bör emel-
lertid rätt väl belysa den relativa skadebilden.
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Tabell 6.3: Förväntade hälsoeffekter av de tre typer av olyckor som beskrivs i kapitlen 7,8 och 9. (se text för förklaring)

OLYCKSTYP

TORRVÄDER

Olycka typ
"Kapitel 7"

Olycka typ
"Kapitel 8"

Olycka typ
"Kapitel 9"

NEDERBÖRD

Olycka typ
"Kapitel 7"

Olycka typ
"Kapitel 8"

Olycka typ
"Kapitel 9"

Typiska omständigheter:

Ringhals Barsebäck Osk-hamn Forsmavk

Extrema omständigheter:

Ringhals Barsébäek Osk-hamn Fovsmark

Akut sjuka
Akut döda
Abortindik
Cancerfall
Ärtfl skador

Akut sjuka
Akut döda
Abortindik
Cancerfall
Ärftl skador

Akut sjuka
Akut döda
Abortindik
Cancerfall
Ärftl skador

Akut sjuka
Akut döda
Abortindik
Cancerfall
Ärftl skador

Akut sjuka
Akut döda
Abortindik
Cancerfall
Ärftl skador

Akut sjuka
Akut döda
Abortindik
Cancerfall
Ärftl skador
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7. KONSEKVENSER VID UTSLÄPP AV ENDAST ADELGASER

Detta fall var just vad som inträffade vid Harrisburg-olyckan. Konse-
kvenserna i omgivningen blir myaket måttliga eftersom inga akuta strål-
skador kan förekomma. Däremot kan stor ekonomisk skada vållas på
reaktorn.

Vid Harrisburgolyckan släpptes praktiskt taget bara ädelgaser ut. Att en
liknande olycka händer någon gång någonstans under ett program med 12
reaktorer under 25 år är inte försumbart osannolikt. Ädelgaserna kan
vara svåra att innehålla vid en härdsmälta, och sannolikheten för en sådan
under 12 • 25 reaktorår beräknas som framgår av kapitel 2 till någon
procent, med en övre gräns av några tiotals procent.

Bestrålningsförloppet i omgivningen efter ett utsläpp av enbart ädelgaser
illustreras i figur 7.1. Människor på marken utsätts endast för molndos,
dvs gammastrålning från molnet av radioaktiva ädelgaser. Inandning av
ädelgaserna ger helt försumbara stråldoser. Det blir ingen radioaktiv
markbeläggning.

HÄLSOEFFEKTER

Ett rent ädelgasutsläpp ger inte tillräckligt höga stråldoser för att för-
orsaka akuta strålskador. Vid Three Mile Island skedde ett utsläpp av
mindre än 10 % av den totala ädelgasmängden. Den högsta stråldos någon
person fick har uppskattats vara minHre än 0,1 rad.

Strålskyddsinstitutets beräkningsmodell visar att om 10 % av ädelgaserna
släpps ut kan stråldoser över 10 rad förekomma på de närmaste kilometrarna
från utsläppspunkten. För större avstånd finns alltså ingen indikation för
abort. Den högsta individuella sannolikheten för dödsfall i cancer kan där
öka från den normala ca 20 % till högst 20,2 %. Det finns emellertid inte
tillräcklig befolkning i de närmsta fem kilometrarna för att man skulle
kunna räkna med något cancerfall där till följd av utsläppet.

De utsläppta ädelgaserna består av en blandning av radioaktiva isotoper
av krypton och xenon. Många av dessa är mycket kortlivade och kan hinna
sönderfalla inom reaktorn efter ett snabbstopp, innan gaserna hunnit läcka
ut. Stråldoserna i omgivningen blir därför beroende av fördröjningstiden
för utsläppet.

Väsentligt högre stråldoser i närområdet skulle erhållas om mycket mer
än 10 % av ädelgaserna skulle släppas ut eftersom man då också måste
räkna med att även ångor av lättflyktiga ämnen som jod kan läcka ut.
Detta fall behandlas i kapitel 8.
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fi'gur 7.1

A. UTSLÄPP AV ENBART RADIOAKTIVA ADELGASER

nu

Människor på marken utsätts endast för gammastrålning
från molnet av radioaktiva ädelgaser. Inandning av ädel-
gaserna ger helt försumbara stråldoser. Det blir ingen
radioaktiv markbeläggning.

Ädelgaserna består av en blandning av radioaktiva isoto-
per av krypton och xenon. Många av dessa är mycket kort-
livade och kan hinna sönderfalla inom reaktorn efter ett
snabbstopp, innan gaserna hunnit läcka ut. Stråldoserna
i omgivningen blir därför beroende av fördröjningstiden
för utsläppet.

Vid mycket stora utsläpp av ädelgaser måste man räkna
med att även ångor av lättflyktiga ämnen såsom jod kan
läcka ut. Förhållandena blir då annorlunda, se kaojtel 8.

Etc rent ädelgasutsläpp ger inte tillräckligt höga strål-
doser för att förorsaka akuta strålskador. Vid Thtee Mile
Island skedde, ett utsläpp av mindre än 10% av den totala
ätie]gasmängden. Den högsta stråldos någon person fick har
uppskattats vara mindre än 0,1 rad.
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Kollektivdoser för några utsläppsfall redovisas i tabell 7.1

Tabell 7.1 Kollektivdoser och risker från utsläpp av 10 7. av ädel-
gaserna. Cancerrisken har antagits vara proportionell mot
kollektivdosen. Dosen beror inte mycket av om det är neder-
börd eller ej.
Vindhastighet 5 m/s. Skärmningsfaktor 1,0.
D, F * Vädertyper enligt Pasquill.

Utsläpp
från

Barsebäck

Ringhals

Oskarshamns-
verket

Forsmark

Vindriktning
mot

Malmö

Kävlinge

Göteborg

Oskarshamn

Uppsala

Kollektivdos
manrad

D F

4000

2000

5000

100

1000

9000

7000

20000

600

7000

Beräknat antal
caacerdödsfall

D F

1

0

1

0

0

2

1

4

0

1

PSYKOLOGISKA VERKNINGAR

Det är svårt att säga något om psykologiska verkningar av utsläpp av
denna typ och av följande evakuering. Eventuellt kominer belysande
material fram efter de utredningar som startats med anledning av
Harri sburgolyckan.

EKONOMISKA FÖLJDER

Den ekonomiska skadan för reaktoranläggningen kan uppgå till flera
miljarder kronor. Därtill kommer evakueringskostnader på miljontals
kronor dagligen per 10 000 evakuerade personer. Vid Harrisburgolyckan
utbetalades ca 5 miljoner kronor i ersättning till 2 800 barnfamiljer
som rekommenderats ge sig iväg.

KONSEKVENSLINDRING GENOM BEREDSKAPSINSATSER

I fallet med enbart ädelgasutsläpp förekommer inga stråldoser som moti-
verar nämnvärda motåtgärder. Stråldoserna kommer från molnet och detta
kan hinna passera innan motåtgärderna hinner sättas in. Om förvarningstid
finns innebär en uppmaning till inomhusvistelse minskade kollektivdoser,
och evakuering kan påverka de psykiska verkningarna. Tillgång till
riktig information och förtroende för myndigheternas agerande kan leda till
minskad omfattning och varaktighet av eventuell spontan evakuering.
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SCENARIUM FÖR ETT ÄDELGASUTSLÄPP FRÅN RINGHALS

Detta är ett helt fingerat exempel. Möjligheten av utsläpp med liknande
följder för omgivningen kan doak inte uteslutas. Exemplet är ett försök
att med fantasins hjälp ge en påtaglig bild av ett av de många möjliga
händelseförlopp för vilka utredningen ger ger bakgrundsmaterial.

Tisdagen den 6 maj 1979 klockan 08.40 nås polisen i Varberg av ett haveri-
larm från Ringhals där radioaktivt utsläpp genom skorstenen noterats.
Polisen sätter igång enligt sin åtgärdslista och 08.55 utgår polis och
brandkår till sina uppgifter. Ledningsansvaret övertas 09.05 av länsstyrel-
sens ledningsgrupp. Via lokalradio uppmanas närbefolkningen att hålla sig
inomhus. Icke behörig personal vid kraftverket skickas hem. Strålskydds-
institutets rådgivande beredskapsnämnd mot atomolyckor samlas i Stockholm,
däribland experter från kärnkraftsinspektionen.

Från mätslingorna i närområdet rapporteras 09.35 att viss gammastraining
finns men inga tecken på markbeläggning. Inom kraftverket är man fort-
farande osäker om vad som händer och befarar en allvarligare utveckling.

Det har konstaterats läckage av aktivitet till en hjälpsystembyggnad och
man kan inte garantera dess täthet. Vinden blåser svagt root sydost och det
är för övrigt klart och uppehåll. Länsstyrelsen beslutar 10.05 att dela ut
jodtabletter till norra delen av Värö men inte Bua tätort. 15 minuter
senare utsträcks området att gälla också Bua och Väröbacka samt Väröhalvön
söder därom. Polis, hemvärn och lottor medverkar. Evakuering är inte aktuell.

Klockan 10.40 beslutar man att fylla reaktorinneslutningen med vatten för att
eliminera risken för en katastrof. Detta har 11.50 hunnit så långt att en
stor del av härden meddelas vara täckt och 13.10 meddelar kraftverket situa-
tionen vara helt under kontroll.

Klockan 13.15 ges en sammanfattande redogörelse i lokalradio och P 3 om
vad som inträffat samt att situationen nu är helt under kontroll och att
inga ytterligare åtgärder behöver vidtagas. I Varbergsområdet har då en
del människor hunnit ge sig iväg söderut på egen hand och arbetsplatserna
har övergetts trots rekommendationerna att stanna inomhus.

Stråldoserna från utsläppet har varit låga. Högst var de i Väröbacka med
0,1 rad vilket motsvarar ett års naturlig bakgrundsstrålning eller en skärm-
bi ldsundersökning. Mätbara mängder jod släpptes ut men stråldoserna därav till
befolkningen var långt under tillåtna doser. Skadorna på reaktorn blev omfat-
tande. Det uppskattas ta ett halvt till ett år att återställa reaktorn i funk-
tion med produktionsförlust av många hundra miljoner kronor. Industrierna
i Varbergsområdet förlorade sammanlagt 3000 arbetsdagar vilket betydde en
produktionsförlust av drygt en miljon kronor.

Många människor blev oroliga i samband med haveriet men de flesta tog det
trots allt förhållandevis lagnt. Vid en särskild undersökning tre månader
efter olyckan konstaterades lättare psykiska störningar hos 5 personer
boende på Väröhalvön.

Bister kritik riktades mot länsstyrelsens beslut och strålskyddsinstitutets
råd. Så länge man var osäker på utgången borde man ha evakuerat alla
inom fem kilometers avstånd. Istället skickade man in hundratals personer
i de aktuella riskområdet mitt under pågående utsläpp för att dela ut jod-
tabletter.



8. KONSEKVENSER VID UTSLÄPP AV ADELGASER SAMT SMA MÄNGDER
JOD M M

Vid utsläpp av aWrre mängder ädelgaser följer sannolikt vaka lät'-
flyktiga änrnen som cod med. SUPP detta i liten omfattning uppstår
ett mellanfall mellan de utsläppstyper som diskuteras i \a\W.en ?
coh fl. Inhalationsdos frSrrst för sköldkörteln samt warUAos tillkom-
mer järnfört med kapitel 7 mer. följderna blir inte alls så allvarliga
som i kapitel 9.

frigen olycka är känd där nämnvärda utsläpp av annat än ädelgaser
skett från kraftproducerande kärnreaktorer. Vid Windscaleolyckan
1957 skedde utsläpp av äHelgaser samt mindre delar av innehållet av
bl a jod, tellur, cesium och strontium från en plutoniumproduceran-
de reaktor som ingick i det engelska kärnvapenprogrammet. I Rasmussen-
rapportens teoretiska beräkningar ingår liknande utsläppsfall (BWR4,
PWR6, jämför tabell 6.2) med en sannolikhet som är ungefär lika stor
som sannolikheten för väsentligt större utsläpp. Det anses mycket o-
sannolikt att denna slags händelse skulle inträffa någon gång under
ett program med 12 reaktorer i drift i 25 år. Konsekvenserna av dessa
båda utsläppsfall redovisas nedan.

HÄLSOEFFEKTER

Molndosen uppgår högst till ett tiotal rad (skärmningsfaktor 1,0) under
de närmaste kilometrarna och högst några rad på 10 kilometers avstånd.
Sammanlagda stråldoser från markbeläggning under första året visas i
figur 8.1 och 8.2. Dosen under återstående år är sammanlagt 3-5 gång-
er första årets dos. Angivelsen för avstånd över 50 km får endast
ses som ett grovt riktvärde eftersom den ligger utanför den använda
beräkningsmodellens giltighetsområde. Stråldoserna till lungan efter
inandning når maximalt upp till ca 100 rad (BWR4, avstånd någon kilo-
meter, vädertyp Pasquill F, ej nederbörd). Stråldosen till sköldkör-
teln från inandning når maximalt upp till ca 10 rad utanför 10 km av-
stånd och ca 100 rad på de närmaste kilometrarna.

Om spädbarn dricker mjölk som producerats i områden belagda med ra-
dioaktiv jod kan de få stråldoser enligt figur 8.3. Stråldoserna un-
der de första två månaderna efter utsläppet kan leda till allvarliga
skador och förtäring av mjölken bör förbjudas.

Hälsoriskerna kan grovt sett sammanfattas enligt följande:

Upp till 20 km avstånd. De närmaste kilometrarna kan i vissa fall
abort anses vara indicerad. Inga akuta risker väntas för övrigt men
stråldoserna kan ligga högt över årsdosgränsen för yrkesarbete (5
rad för hela kroppen, 40 rad för lungorna). I hela området kan års-'
dosgränsen för yrkesarbete (5 rad) komma att överskridas on man vis-
tas där hela första veckan. Detta kan innebära en något förhöjd can-
cerrisk (från normala livstidsrisken för cancerdödsfall 20 % till
20,1 % ) .
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Figur 8.1 Dos från markbeläggning under det första året efter en olycka typ
BWR4 (Barsebäck, Oskarshanmsverket). Vädertyper Pasquill D och F,
med och utan nederbörd. Vindhastighet 5 n/s, skyddsfaktor 0,33.
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Figur 8.2 Dos från markbeläggning under det första året efter en olycka typ
PWR6 (Ringhals). Vädertyper Pasquill D och F, med och utan neder-
börd. Vindhastighet 5 m/s, skyddsfaktor 0,33.
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Figur 8.3 Sköldkörteldoser om 6 månader gamla spädbarn dricker mjölk från kor
som betat på angivna avstånd efter olyckor typ BWR4 (Forsmark) och
PWR6 (Ringhals). Vädertyp Pasquill F, med och utan nederbörd. För
motsvarande olyckor vid Oskarshamnsverket och Barsebäck med och
utan nederbörd faller kurvorna mellan de i figuren angivna, likaså
för Ringhals med nederbörd och Forsmark utan nederbörd. (Beräknat
ur deponerad aktivitet med omräkningsfaktor enligt UNSCEAR).
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20-40 km avstånd, ligen risk för akuta skador. Årsdosgränsen för yr-
kesarbete kan komma att överskridas om man vistas där hela första
året.

40-80 km avstånd. Årsdosgränsen för allmänheten (0,5 rad) kan komma
att överskridas om man vistas här första månaden. Detta kan innebära
en svagt förhöjd cancerrisk (från 20 Z till 20,01 %).

80-160 km avstånd. Årsdosgränsen för allmänheten kan komma att över-
skridas om man vistas här första året.

Den kollektiva stråldosen från markbeläggningen väntas bli knappt 1 7.
av kollektivdosen i de fall som beskrivs i kapitel 9. Väntat antal
fall av sena skador blir därmed mindre än hundradelen av det antal
som anges i tabell 9.4. Det rör sig alltså om i värsta fall hundra-
tals cancerfall, av vilka huvuddelen faller på avstånd överstigande
tiotals mil.

RADIOAKTIV MARKBELÄGGNING

Tabell 8.1 visar hur stora ytor som berörs av radioaktiv markbelägg-
ning. Beläggningens aktivitet avtar med tiden något snabbare än i de
större utsläppsfallen, tabell 9-l.Långvarig evakuering kan bli nödvän-
dig för områden av några kvadratkilometers storlek närmast utsläpps-
punkten. Sanering och andra mindre långtgående motåtgärder kan beröra
tiotals kvadratkilometer och beroende på omständigheterna utsträckas
till hundratals kvadratkilometer. Värdena för Forsmark vid en olycka
typ BWR 4 blir något större än för Barsebäck.

Mest vidsträckta motåtgärder kan under betessäsongen krävas mot mark-
beläggning med jod-131. Beläggningen minskar till tusendelen på
knappt tre månader genom det radioaktiva sönderfallet, så endast en
betessäsong kan beröras. Berörda ytor ges i tabell 8.2. Åtgärder kan
vara aktuella över tiotusentals kvadratkilometer.

Beräkningen i tabell 8 för D-väder förutsäger ungefär dubbelt så stora
ytor som observerades i Windscale (figurerna 8.4, 8.5 och 8.6). Med
tanke på att en hel del aktivitet sannolikt hamnat i havet får överens-
stämmelsen anses vara bättre än väntat. Den visar klart att ytor så
stora som beräknats i tabell 8.2 för D-väder är möjliga vid ett faktiskt
utsläpp.

PSYKOLOGISKA VERKNINGAR

Utöver de verkningar som hänger samman med utsläppet och evakueringen
tillkommer inverkan från markbeläggningen och den radioaktiva mjölken.
Inga särskilda rapporter finns att tillgå från Windscaleolyckan vars
psykologiska verkningar inte studerats särskilt ingående. En eventuell
evakuering under flera månader kan väntas ge starka reaktioner hos
vissa människor.

EKONOMISKA FÖLJDER

Den ekonomiska skadan för reaktoranläggningen kan uppgå till flera
miljarder kronor. Därtill kommer evakueringskostnader på miljontals
kronor dagligen per 10 000 evakuerade personer. Vidare kan jordbruks-
produktion förhindras under ett par år på de ytor som fått starkast
markbeläggning. Tabell 8.1 visar storleken av de ytor där markdepone-
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Tabell 8.L Ytor som berörs av markbeläggning vid olyckor typ BWR4
(Barsebäck, Oskarshamnsverket) och PWR6 (Ringhals)
Stråldoserna är beräknade med en skyddsfaktor 0,33.

2
Tabellen ger ytor i km (avrundade värden) som ligger över följande
doser första året:

0,5 rad - enklare motåtgärd kan övervägas, t ex sanering av området
närmast bostadshus

5 rad - vissa motåtgärder bör vidtas

50 rad - ett par års evakuering kan bli nödvändig, snabbare åter-
flyttning kräver mycket omfattande sanering»

B, C, D, F: Vädertyper enligt Pasquill

Vindhastighet m/s
Undre gräns för Väder Utan nederbörd Med nederbörd
första årets dos 3 5 9 3 5 9

A. BWR4-olyckor

0,5 rad

5 rad

50 rad

B. PWR6-0lyckor

0,5 rad

5 rad

50 rad

B
C
T)
F

B
C
D
F

Ji
C
D
F

B
C
D
F

B
C
D
F

B,C,D
T

15
30
200
600

2
2
7

50

0
0
1
1

3

3
7

30
200

0
1
1
6

0
0

5
20
90
500

1
1
4
30

0
0
0
0

5

3
5
10
150

0
0
1
3

0
0

5
10
40
500

0
1
2
10

0
0
0
0

9

2
2
7
70

0
0
0
1

0
0

600
500
500
300

50
60
60
70

1
1
2
4

3

200
200
200
150

5
6
9
20

0
1

700
700
600
400

30
40
50
70

1
1
1
2

5

150
150
200
200

2
3
4
10

0
0

700
700
700
600

10
20
30
60

0
0
1
1

9

60
90
100
200

1
1
1
5

0
0
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0.8 jiCi/l
0,26pCi/l

>0.1 jiCi/l

Figur 8.4. Don geografiska fördelningen av olika
lialter av jod-131 i mjölk efter Windscaleolyckan.

(Ur Lindell - Löfveberg: Kärnkraften, Människan
och Säkerheten, Publica, Stockholm 1972)
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Figur 8.5. Halten av jod-131 i luft i olika delar
av Europa efter Windscaleolyckan. (Siffrorna an-
ger pikocuriedygn per kubikmeter luft).

(Ur Lindeli - Löfveberg: Kärnkraften, Människan
och Säkerheten, Publica, Stockholm 1972)
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ring ger stråldoser första året överstigande respektive 0,5, 5 och
50 rad. Det är inte särskilt troligt att restriktioner för jordbruks-
produkter behöver införas annat än för de starkast belagda ytorna.
Vid Windscaleolyckan i oktober 1957 undersöktes ägg, kött, grönsaker
och vatten men man fann inga orsaker att begränsa deras användning.

Gränssättande för eventuella restriktioner skulle cesium-137 vara. Ytor
på tiotals kvadratkilometer skulle vara olämpliga för mjölkproduktion
under flera år. Ytor på några kvadratkilometer skulle vara olämpliga
för livsmedelsproduktion under många år framåt.

Yta, km

100 000

10 000

1 000

100

10

.Wlndscale

0,001
I

0,01

I

0,1

3od-131 i mjölk,yCi/1

Figur 8.6 Jämförelse mellan Windscaleolyckan och beräkningsfallen för land-
ytor där jodhalten i mjölk överstiger angivna värden.

Den heldragna linjen gäller landyta och är härledd ur figurerna
8.4 och 8.5. Eftersom uppgiften för de större ytorna i figur
8.5 gäller luftens koncentration är motsvarande beräkning för
mjölkens aktivitetshalt (understigande 0,01 uCi/1) särskilt
osäker. Kurvorna märkta F och D gäller total yta och är härledda
ur tabell 8.2, korrigerad till det mindre utsläppet i Windscale.
Jämför också figur 6.4
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Om utsläppet sker under betessäsongen tillkonmer dessutom problem
med radioaktiv jod i mjölk under ett antal veckor. Tabell 8.2 visar
berörd yta där jodhalten i mjölk väntas överstiga givna värden. Vid
Windscaleolyckan förbjöds distribution av mjölk i ett område med en
total yta av 500 km (gränsvärde 0,1 pCi/1, figur 8.4)

Tabell 8.3 visar antalet mjölkkor i kraftverkens omgivningar. Unge-
färligt antal mjölkkor i verkens omgivningar kan ur denna tabell be-
räknas till 1-5 per km2 (all yta inräknad). Totala produktionsvärdet
för mejeriprodukter uppgår i genomsnitt för Sverige till ca 700 kro-
nor i månaden per ko. För den grova beräkningen motsvarar detta 700-
-3.500 kronor i månaden per km belagd yta. Om ytan med > 1 vCi/1
förlorar mjölkproduktionen under 2 månader blir totala förlusten i
intervallet 0,1-6 miljoner kronor. Om ytan med > 0,07 pCi/1 förlorar
mjölkproduktionen under en månad blir totala förlusten här i inter-
vallet 1-20 miljoner kronor. Sammanlagt skulle förlusten röra sig om
1-30 miljoner kronor.

Lantbruksstyrelsen gjorde 1963 en utredning om kostnad för ställning
av kor under våren/försommaren. Dagskostnaden för hela svenska jord-
bruket uppskattades till 4-5 miljoner kronor, och merkostnaden för
mjölk producerad efter ställning till 30-40 öre litern. Detta inne-^
bar nästan en fördubbling av producenternas kostnader. Det är alltså in-
te säkert att ställning minskar de ovan angivna kostnaderna.

Vid denna typ av utsläpp ligger alltså de dominerande kostnaderna
sannolikt på ekonomisk skada för reaktoranläggningen samt eventuella
evakueringskostnader. Kostnader för förlorad jordbruksproduktion
p g a radioaktiv beläggning väntas vara förhållandevis låga.

Tabell 8.2 Storleken av landytor där halten av jod-131 i mjölk kan
överstiga vissa värden efter en olycka med utsläpp av
bl a mindre delar av härdens innehåll av jod.
(BWR-1, PWR6)

0,001 pCi/1: Under denna nivå vidtas inga åtgärder.

0,07 pCi/1: Över denna nivå bör mjölken inte drickas.

1 yCi/1: Behovet av förbud mot användning av mjölk
för direkt förtäring kvarstår mer än en
månad.

Ytan anges i kvadratkilometer. Ingen nederbörd förutsätts.

Jodhalt
pCi/1

Vädertyp
Pasquill

Barsebäck
Oskarshamn

Ringhals Forsmark

> 0,001

> 0,07

> 1

D
F

D
F

D
7

42
15

2
3

.000

.000

.000

.000

100
300

52
17

6
4

.000

.000

.000

.000

300
900

46
17

3
4

.000

.000

.000

.000

200
600
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Tabell 3.3 Ungefärligt antal mjölkkor i kärnkraftverkens närmaste
omgivningar

Barsebäck Ringhals Oskarshamn Forsmark

0- 5 km

5-10 km

5-15 km

15-80 km

högst 400x 400

2.400

130

500

32.000

70

200

XSiffran g"ller nötkreatur. För övriga Sverige utgör mjölkkorna i
genomsnitt cirka tredjedelen av alla nötkreatur.

KONSEKVENSLINDRING GENOM BEREDSKAPSINSATSER

Snabb evakuering av de i.ärmaste kilometrarna kring utsläppspunkten
kan förhindra att indikation för abort uppkommer. Eftersom få män-
niskor bor här rör dot sig sannolikt om enstaka fall. Övrig evakue-
ring kan vara cuskvärd ni till 20 km avstånd men är inte brådskande.
Förberedelser kan eöra fvahu-ringen smidigare orh upplevelsen mind-
re chockartad. Förbc-i-ediJ t,.?.r för mjfilkmätning på avstånd upp till
tiotal:; mil kan leda ti' '. snabbare mätning. Därmed kan man förhindra
att mjölk onödigtvis uimuntas från direkt konsumtion om utsläppet
sker under betossäsoi-goii.

Jfc
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SCENARIUM FÖR ETT UTSLÄPP AV ÄDELGASER SAMT SMÄ MÄNGDER JOD M M
FRÄN OSKARSHAMNSVERKET

Detta är ett helt fingerat exempel. Möjligheten av utsläpp med lik-
nande följder för omgivningen kan dock inte uteslutas. Exemplet är
ett försök att med fantasins hjälp ge en påtaglig bild av ett av de
många möjliga händelseförlopp föv vilka utredningen ger bakgrunds-
material.

På natten till annandag påsk 7 april 1980 klockan 00.10 larmas läns-
styrelsen i Kalmar län. Något svårförutsägbart håller på att hända
reaktor 2 i Simpevarp. Klockan 01.10 ges haverilarm i närområdet med
tyfoner. Länsstyrelsens ledningsgrupp är då samlad på länsstyrelsen.
Räddningsorganisationen med polis m m sätts igång. På grund av läckor
till reaktorbyggnaden sker utsläpp från denna klockan 05.40. Utsläp-
pets storlek begränsas av reaktorbyggnadens filtersystem.

Eftersom det blåste utåt havet och var uppehållsväder avvaktade man
situationen. Nattradions sändning avbröts för meddelande med upp-
maning till invånarna på norra Öland att hålla sig inomhus. Någon
utdelning av jodtabletter mitt i natten var inte genomförbar.

Strålskyddsinstitutets beredskapsnämnd hade larmats enligt planer-
na. Samtidigt gick larm till jourhavande meteorolog vid SMHI i Norr-
köping och meteorologisk expertis granskade väderförutsättningarna.
Vid fyratiden meddelade man att man på morgonen kunde vänta sig en
vindkantring till nordlig vind samt nederbörd.

Vid sextiden började vinden svänga och riktas mot Oskarshamn. Sam-
tidigt började ett lätt regn. Rapporter som tydde på en viss mark-
beläggning i närområdet kom vid halv sjutiden. Ungefär samtidigt kom
uppgifter från kraftverket som tydde på att bara mindre delar av
reaktorns härdinnehåll läckt ut.

Länsstyrelsen hade tack vare väderprognosen hunnit göra en del för-
beredelser och beslöt 06.50 att evakuera området inom 5 kms radie
söder om Oskarshamnsverket så snart det pågående utsläppet visat
tecken på att minska och det radioaktiva molnet hade försvunnit. Detta
inträffade omkring 07.20, då flera tecken tydde på att situationen
vid kraftverket var under kontroll. I samband med evakueringen ut-
delades jodtabletter.

Via lokal- och riksradio sändes uppmaningar till befolkningen i Os-
karshamnsområdet att hålla sig inomhus och avvakta vidare besked.
På förmiddagen var det klart att markbeläggningen inte gav anledning
till omedelbar evakuering utanför den redan avklarade femkilooeters-
gränsen. Eftersom de flesta redan var inomhus och många inte nåddes
av radiomeddelandena hade den spontana utrymningen varit liten.
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När dagen därpå inarkbeläggningens omfattning började stå klar plane-
rades begränsning av vistelsen i en sydlig sektor av det evakuerade
området. Det bedömdes lämpligt att djuren fick vara kvar i området
men att de tillresta djurvårdarna skötte sina uppgifter snabbast möj-
ligt och sedan återvände till sina tillfälliga uppehållsplatser. Det-
ta provisorium beräknades vara nödvändigt under några månader.

På torsdagen ansåg de ansvariga myndigheterna att hela området där
man kunde befara mer än 10 rad under det första året borde utrymmas
även om tillfällig vistelse kunde tillåtas, bl a för saneringsarbete.
Detta berörde en sektor ner mot Figeholms utkanter där det förorenade
området var ca 5 km brett. Återflyttning beräknades bli möjlig om
några månader. Det visade sig senare att man på ett fåtal gårdar nära
kraftverket tvingades överge bostäderna under några år, men för öv-
rigt skedde återflyttning enligt planerna.

För områden ined dosrater över 1 mrad per timme bedömdes sanering av
bostäderna och deras närmaste omgivningar önskvärd. Detta berörde
ett något bredare område som sträckte sig mot utkanten av Oskarshamn.

Inga akuta sjukdomar befarades. Inte heller ansågs några aborter be-
fogade för de tre gravida kvinnor som varit inom femkilometersområdet
under utsläppet.

Som tur var inträffade utsläppet före betessäsongen. Annars hade
mjölkkorna behövt återföras till lagårdarna för någon månad ända
ner till Nybrotrakten och för ett par månader norr om Oskarshamn.
Nu behövde betningsförbud bara införas i saneringsområdet t o n 30
juni. Under den första veckan kontrollerades mjölken från korna i
detta område eftersom man befarade att de kunnat andas in radioak-
tiv jod just vid utsläppet. Ganska mycket behövde kasseras eftersom
det var svårt att organisera mätningarna tillräckligt snabbt. När
de väl kommit igång visade mätningarna att jodhalterna i mjölken
låg under den uppsatta åtgärdsgränsen.

Några äldre par på de gårdar som behövde utrymmas hade svårt att
acceptera det som hänt och komma igång med någon ersättning för de
invanda sysslorna. Ett par barn i andra av gårdarna hade väckts ef-
ter radiomeddelandet och sedan utsatts för påträngande uppvaktning
av massmedierna. De fick svårt att sova, vaknade och grät och ville
hem samtidigt som de var rädda för den strålning de hört talas så
mycket om. För övrigt bleknade intrycken ganska snabbt och sedan
återflyttningen nästan fullbordats i september verkade livet i sane-
ringsområdet åter att gå i gamla banor.

Reparationen på kraftstationen beräknades kosta kraftbolaget 800
miljoner kronor. Skadorna på jordbruk ra m ersattes efter försäkrings-
förhandlingar med 34 miljoner kronor.
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9. KONSEKVENSBILDEN VID EN MYCKET STOR OLYCKA
(SÅDAN ATT STORA DELAR AV HÄRDINNEHÅLLET SPRIDS I OMGIVNINGEN)

Vid utsläpp av stava delar1 av den mängd radioaktiva ämnen som finns
i reaktorhärden komner aerosoler av olika radioaktiva metaller att
göra det radioaktiva molnet betydligt farligare än i de fall som
diskuterats i kapitel 7 ooh 8. Inhalationsdosen kan ge såväl lung-
skador som sköldkörtelskador samt bidra till stråldosen i benmärgen.
Framför allt ökar emellertid stråldosen från markbeläggningen kraf-
tigt odh stora landområden kan få en radioaktiv beläggning som gör
dem svåranvända över myaket lång tid. Framställningen i detta kapi-
tel bygger på ett antal förenklande antaganden som diskuteras när-
mare i kapitel 2, 4 odh 6. För de biologiska begreppen hänvisas till
kapitel 3.

Ingen reaktorolycka är känd där stora delar av härdinnehållet spritts
i omgivningen. Enligt beräkningar i andra länder samt de slutsatser
som redovisats av svenska utredningar, senast reaktorsäkerhetsutred-
ningen, är det osannolikt att någon sådan olycka skulle inträffa under
ett kärnkraftprogram med 12 reaktorer under 25 år. Reaktorsäkerhets-
utredningen angav sannolikheten för ett haveri med konsekvenser högst
lika stora som TMI-olyckan till ca 6% för ett sådant program (sid 174),
med en osäkerhetsfaktor på 10 i båda riktningarna. Sannolikheten för
att en härdsmälta skall inträffa någon gång under ett sådant reaktor-
program angavs vara mellan 1 och 1,5% (sid 36 och 174). Sannolikheten
för en härdsmälta förenad med stora utsläpp någon gång under 25 års
drift av 12 reaktorer angavs vara "tiondels procent", också med en
osäkerhetsfaktor tio (sid 175).

Det är den sistnämnda situationen som här skall diskuteras. Reaktor-
säkerhetsutredningen har således angett sannolikheten för att den skall
inträffa till av storleksordningen 1:1000 till 1:100, om man driver 12
reaktorer i 25 år. I kapitel 10 belyses svårigheten att göra sådana
uppskattningar samt den osäkerhet man alltid måste räkna med.

Konsekvenserna av en sådan olycka blir starkt beroende av väderleks-
förhållandena, vilket kommer att belysas i följande avsnitt. De tidiga
skadeverkningarna i omgivningen kan i en del fall nästan helt utebli
(om vinden blåser ut mot havet och det inte regnar) och i andra fall
bli mycket stora (om vinden blåser mot tätbefolkade områden och det
regnar). Eftersom sannolikheten för ett exceptionellt ogynnsamt väder
är betydligt mindre än 100%, blir också sannolikheten för de mest
katastrofala verkningarna betydligt mindre än sannolikheten fSr det
stora utsläppet.

Huvudsyftet med strålskyddsinstitutets presentation av konsekvensbil-
den är att ge en kvalitativ beskrivning av de konsekvenser som är möj-
liga cch visa hur de beror av olika faktorer, framför allt hur de kan
påverkas av beredskapsåtgärder. Syftet har inte varit att komma med
någon ny bild av konsekvensernas absoluta omfattning. Den har angetts
i många andra sammanhang och institutets redovisning ändrar knappast
den totalbild som tidigare diskuterats.
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DET RADIOLOGISKA HÄNDELSEFÖRLOPPET

De radioaktiva ämnen som läcker ut från kärnkraftverket vid en stor
olycka rör sig med luftströmmarna i såväl vertikal- som horisontalled.
Värmen gör att att luften stiger uppåt samtidigt som de radioaktiva
ämnena sprids i en plym i vindriktningen. Inverkan av vindhastigheten
är relativt komplicerad. Vid låga vindhastigheter hinner plymen stiga
högre i närheten av kraftverket, vilket minskar den molndos och inha-
lationsdos människor kan utsättas för i närområdet. Det tar dessutom
längre tid att nå avlägsna områden, vilket betyder att en del radio-
aktiva ämnen hinner sönderfalla på vägen om utsläppet är förhållandevis
färskt. Å andra sidan kan situationen kompliceras av att den förorenade
luften vid låg vindhastighet dröjer längre tid på de ställen den pas-
serar.

Markbeläggningen kan däremot bli kraftigare i närområdet vid låga vind-
hastigheter, framför allt om det regnar. Detta kompenseras då av en
svagare markbeläggning på stora avstånd. Den totala mängden radioak-
tiva ämnen är begränsad.

Den radiologiska påverkan på omgivningen sker de]s direkt via det
passerande molnet (beträffande molndos och inhalatiunsdos, se även
kapitel 2), dels genom den markbeläggning som sker där molnet träffar
marken eller där nederbörd har fört de radioaktiva ämnena mot marken.

BESTRÅLNING FRÄN DET PASSERANDE MOLNET

En vindstyrka på 1 m/s innebär 3,6 km/h. Eftersom den direkta påverkan
från molnet är störst vid kraftig vind är det av intresse att se på en
situation där vindstyrkan är relativt hög, t ex 5 m/s, vilket inte är
ovanligt. Molnet hinner då 18 km per timme. Det innebär att man inte
kan räkna med att hinna vidta några tidskrävande skyddsåtgärder inom
de närmaste tjugo kilometrarna. Innan molnet når 50 km tar det dock
nästan 3 timmar, vilket ger en viss tidsfrist.

Molndosen

Molndosens beroende av avståndet framgår av figur 9.1, dels för en
olycka av typ BWR1 dels för en PWRl-olycka.* Kurvorna visar molndosen
på olika avstånd vid vädertyperna Pasquill D och F med och utan neder-
börd.

Kurvorna i figur 9.1 är beräknade med antagande av en skyddsfaktor
0,33 för byggnaders skärmverkan. Utomhus kan stråldoserna således
bli tre gånger så höga och i mindre byggnader kanske dubbelt så höga.
I större byggnader blir de däremot mindre.

Vid D-väder kan molndosen aldrig ensam leda till annan akut skada än
fosterskada (10 rad brukar anges som abortindikation i Sverige, se
dock kapitel 3). Vid F-väder skulle inte akuta skador från molndosen
utomhus vara uteslutna på kortare avstånd än 20 km. Den använda model-
len anses vara ganska tillförlitlig för avstånd ut till 50 km. För
större avstånd kan modellen möjligen överskatta molndosen.

När molnet försvunnit finns inte längre någon förutsättning för fort-
satt molndos.

* I det följande kommer dessa olyckor att användas som exempel på
olyckor med stora utsläpp. För BWR1 har antagits en reaktor »ed en
termisk effekt på 1700 MW, för PWR1 har antagits 2440 MW och olycks-
varianten PWR1A. Reaktoreffekterna motsvarar resp Barsebäck och Ring-
hals 2.
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Figur 9.1; Molndos (helkroppsdos) vid olika avstånd efter en
olycka av typ BWR1 och PWR1A vid väder av typ
Fasquill D och F, med och utan nederbörd. En
skyddsfaktor 0,33 för byggnadsskärmning har an-
tagits. Vindhastighet 5 m/s.
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Inhalationsdosen

Inhalationsdosen gäller framför allt lungor och sköldkörtel men ger
också ett bidrag till benmärgsdosen. Avståndsberoendet framgår av
figurerna 9.2 - 9.5. Även mag-tarmkanalen får en viss stråldos frän
inhalerad aktivitet. Vid de stora olyckorna är den ca 1/7 av lung-
dosen. Den ger ingen skaderisk annat än på mindre än 10 km där andra
skador dominerar.

Den inandade mängden radioaktiva ämnen bestrålar alltid lungorna,
men de ämnen som är lösliga kan transporteras med blodet till andi.i
organ, t ex benmärg och sköldkörtel. Ämnen som på så sätt tagits upp
i kroppen kan stanna där under lång tid. Detta har beaktats vid beräk-
ningen av inhalationsdosen i lungor och andra organ (jmfr kapitel 3).

Ingen skyddsfaktor har använts vid beräkningen av inhalat ionsJosern.i,
vilka därigenom för många situationer är överskattade. Iimmlmsvistelse
kan under vissa förutsättningar minska lungdosen väsentligt (se kapi-
tel 4). Andningsskydd och andra fil treringsmetoder kan också ge skydd.
När molnet har passerat finns en viss risk kvav för inhalatiotisdos i
stängda utrymmen och från uppvirvlande markbeläggning. Den dosen vän-
tas dock bli betydligt mindre än dosen från inandning under molnpas-
sagen.

Förtäringsdoser

Såsom har nämnts i kapitel 5 finns en viss risk att mjölk kan föro-
renas med radioaktiv jod genom att kreatur (även stallade) andas in
joden under moInpassagen. Vid en stor olycka bör därför även mjölken
från stallade kor kontrolleras.

BESTRÅLNING TILL FÖLJD AV MARKBELÄGGNING

Markdosen

De radioaktiva ämnen som avsatts på marken förorsakar en mai'kdos genom
extern bestrålning med gammastraining. Det är framför allt denna mark-
dos som skiljer de stora olyckorna från dem som beskrivits i kapitel
7 och 8. Markbeläggningen kan bli så kraftig att det krävs snabba skydds-
åtgärder för att undvika akut strålsjuka och t o m dödsfall. Om utsläppet
innehåller betydande mängder cesium-137 blir markbeläggningen också
så varaktig att den kräver utrymning av drabbade områden även i fall
där omedelbar evakuering inte är nödvändig. En utrymning kan bli önsk-
värd för att undvika långsiktig bestrålning, t ex höga årsdoser, även
då några dygns uppehåll inte är akut farlig.

Såsom framhållits i kapitel 6 är uppskattningen av markdosen från ett
givet utsläpp av radioaktiva ämnen förenad med de största beräknings-
osäkerheterna.

Är det uppehåll vid utsläppstillfället och senare blir nederbörd kan mark-
doserna på stora avstånd öka kraftigt jämfört med modellberäkningarna.
Markdosen kan dessutom påverkas både genom inonhusvistelse och evakuering
(kapitel 4). Ingen separat redovisning görs här av raarkdosen utan dess
betydelse för dosen till hela kroppen redovisas tillsammans ned notsvarande
bidrag från molndos och inhalationsdos. Dosen till hela kroppen påverkar
risken för akuta strålskador, cancer, arvsskador och fosterskador.
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300
rad

200

Figur 9.2; Xnhalationsdosen £ lungorna efter en olycka
av typ BWR 2. Kurvorna visar lungdosen (under
ett år efter inandning) vid vädertyper Pasquill
D och F, med och utan nederbörd. Till skillnad
not tnarkdosen minskar lungdosen vid nederbörd.
Ingen skyddsfaktor har antagits för skydd inom-
hus. Vindhastighet 5 m/s.
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3000
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Figur 9.3: Inhalationsdosen i lungorna efter en olycka
av typ PWR 1A. Detta är den värsta olyckan
ur lungdoFsynpunkt. En olycka av typ !5WR 1
ger inhalationsdoser som knappast överstigei
1000 rad. Kurvorna visar lungdosen (under ett
.'sv efter iiiandnin.O vid vCidevtyper IVsquii I 11
of ii F, med m.'Ii i-tan nedei -bind. Till .ski 1 ! ..; i

mot mai kdo..pu minskat luj.jjil 'son vid iun;iM biird.

ingen sky.:-.isfrtkccv !iai ;i'itagits fi;i sk\-.'J i m n -

Anm. Dosen till mag-tarmkanalen är ca 1/7 av
lungdosen.
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Figur 9.4: Sköldkörteldoser vid do största jodutsl;ippe;i från 6WR
olyckor (EWR'2). vid vädert.y|H>rna Pasquill T» os;Ii F,
och ut^iii noderbov.. Inhalation. Vindhasti.ghel 5 .a/'
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Figur 9.5: Sköldkörteldoser vid de största jodutsläppen från PWR-
olyckor (PWR1A), vid vädertyperna Pasquill D och F, med
och utan nederbörd. Inhalation. Vindhastighet 5 m/s.
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Storleken av markdosen under de första 24 timmarna efter en olycka
av typ BWR1 framgår av figur 9.6. I Studsviks rapport HS-77 har man
redovisat markdoser vid olika avstånd under faktiskt observerade
vädertyper vid vindriktning mot Köpenhamn. De högsta dosvärden som
vid dessa vädersituationer skulle ha förekommit enligt Studsvik-
rapporten har angetts med en streckad kurva i de två diagrammen.
Det framgår inte av rapporten om värdena gällde förhållanden under
nederbörd, vilket torde ha varit fallet. Utan nederbörd kan, såsom
framgår av det övre diagrammet, stråldoserna inte nå upp till så
höga värden. Det undre diagrammet visar att SSIs beräknade värden
för nederbördssituationer är högre än Studsviks extremvärden även vid
ett så vanligt väder som "asquill D. Detta förklaras av ett antal
olika antaganden, bl a beträffande utregningskoefficientc:. SSIs
dosvärden är således mer pessimistiskt beräknade.

Tidsberoendet

Tabell 9.1 visar hur den ackumulerade stråldosen och dosraten (dosen per
tidsenhet) varierar med tiden i de två fallen att den inom 24 tinnar acku-
mulerade dosen är 1 rad eller att dosraten efter 24 timmar är 1000 millirad/
/timme. Förutsättningen är en olycka av typ BWR1 eller PWR1 med den samman-
sättning av olika radioaktiva ämnen som man då kan vänta sig i markbelägg-
ningen (de två olyckstyperna ger inte riktigt saima värden, varför siffror-
na är avrundade). Genom naturlig avrinning m m kan dosraten vid längre
tider minska ytterligare (se kapitel 4 ) .

Tabell 9.1: Dos och Uosrat vid olika tidpunkter efter en olycka av
typ BNR 1 ellr PWR 1, under antagande att värdena eftf."
2*- timmar antingen är 1 rad eller 1000 mrad/timme.

Ticipunkt
eft.--
utsläppet

"T"

6 timmar

12 timmar

1 dy £ii

2 "

JO "

l i r

1.0 "
ti

" O "

Ackumulera.!
dof.
rad

0,3-,04

Motsvarande
dosrat
mrad/h

al • J2

35- K'

2«

22

18

10

3,5

0,6

0,2

(1,03
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mrad/h

Mot svar<inoe
ackumul dos
rad

1500-1900

1200-140U

, i 000 1

»330

380

120

23

7 1

3,5 2

0 0 '

il-14

21

35

70

120

2'*0

= 50

400

::<•:•)

noo
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i

Figur 9.6; Markdosen under 24 timmar (skyddsfaktor 0,33) efter
en olycka av typ BWR 1 under olika atmosfäriska stabi—
litetsförhallanden(Pasquill A, D och F). Kombinationen
Pasquill F, nederbörd och stabilitet över stora avstånd
är mycket osannolik.

De streckade kurvorna (lika i Kida diagrammen >H-II inte
direkt kopplade till nederbördssi.tuaLionen) visar de
högsta stråldoser som angetts i Stiulsvikrapporteu
"HS-77" på grundval av faktiskt observerade vädertyper
vid vindriktning mot Köpenhamn.

Under 100 rad förekommer inga akuta strål skador (med
undantag av fosterskador)» vid !0 rad övervägs evakuering
Utöver markdosen tillkommer molndns oi-li inhalntionsdos.
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Totaldos till benmärgen efter exposition första dygnet

Stråldosen i benmärgen är av särskilt intresse, eftersom den avgör
sjukdomsbilden vid akut strålsjuka. Benmärgen får dosbidrag både
från molndos, inhalationsdos och markdos. Det är värdefullt att veta
hur stor den totala benmärgsdosen blir från molnet (inklusive inha-
lationsdosen) och 24 timmars exposition från markbeläggningen (den
tid det kan ta innan man har hunnit sätta sig i säkerhet). Inhalations-
dosen erhålls över längre tid, eftersom dé inandade radioaktiva ämnena
stannar kvar länge i kroppen. Stråldoser som erhålls över en längre
tid är emellertid inte lika biologiskt verksamma för akuta skador
som doser under kort tid. Man brukar därför ange en biologiskt verk-
sam dos som i detta fall approximeras med inhalationsdosen under den
första veckan plus 0,5 gånger dosen under de första 30 dygnen. Den så
beräknade benmärgsdosen från inhalation kan därefter adderas till
molndosen och en 24 timmars markdos. Vid beräkning av molndos och
markdos har en skyddsfaktor på 0,33 antagits, däremot har ingen skydds-
faktor antagits för inhalationsdosen.

Den sammanlagda stråldosen till benmärgen från moln-, inhalations-
och markdos visas i figurerna 9.7 och 9.8 för de värsta utsläppsfallen.

Förtäringsdoser

Den radioaktiva föroreningen av miljön kommer, såsom diskuteras i
kapitel 5, att leda till en resulterande förorening av livsmedel.
Höga fövvävimgsdosev kommer att undvikas genom den livsmedelskont-
roll och de restriktioner för användning av exempelvis mjölk från
drabbade områden som blir nödvändig efter en olycka. Föiläringsdo-
serna kan därför väntas ge obetydliga stråldoser till enskilda indi-
vider. Livsmedelsproduktionen blir emellertid drabbad, vilket får
ekonomiska och sociala konsekvenser. På större avstånd kap man räk-
na mod förhöjda strålnivåer i livsmedel som ändå inte anses otjänliga
för förtäring. Detta kan ge små stråldoser till t;tt myckel, st.ut an-
tal människor vilket kan få konsekvenser i lorm av betydantfe kollck-
tivdoser och kollektiva cancerrisker

Kollektiva stråldoser på stora avstånd

En lärhöj ning av den allmänna strålnivån kommer vid en stor olycka
meu stora utsläpp av cesium-137 att bli påvisbar på mycket; stora ;iv-
stånd uiidui mycket långa tider. Det cesiumutsläpp (40% av iiärdinn«i-
hållet) som antas förekomma vid BVTR1 och PWR1 är ca 2 megacurie (MCii.
Dön totalt frisläppta mängtlen cesium-137 från alla kärnvapenprov är
ca 40 MCi. Den resiummängden, spridd ••iver hela jorden, har gett jordens
befolkning en per- eap-'t stråldosinteckning på ca 50 millirad, huvud-
sakligen från extern bestrålning. Det gör en kollektiv stråldos på
ca 200 miljoner manvad. Om cesiet från en reaktorolycka skulle spridas
över områden mei samma befolkningstäthet som genomsnittet på de lati-
tuder där kärnvapenprovens nedfall skett, skulle en giov reguladetri-
beräkning visa att kollektivdosen skulle bli 10 miljoner manrad, en-
bart från cesium-137.
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Figur 9.7; Totaldos i benmärgen från roolndos, inhalationsdos samt
24 tinnars markdos. Skyddsfaktor 0,33 för molndos och
markdos, 1,0 för inhalationsdos.

Beräknat för olycka typ BWR1, vädertyp Pascjuill D och F,
med och utan nederbörd. Vindstyrka 5 m/s.
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Figur 9.8; Xotaldosi benmärgen från molndos, inhalationsdos samt
24 tinnars markdos. Skyddsfaktor 0,33 för molndos och
markdos, 1,0 för inhalationsdos,

Beräknat för olycka typ PWR1A, vädertyp Fasquill 0 och F,
med och utan nederbörd. Vindstyrka 5 m/s.
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BESTRÅLNING EFTER RADIOAKTIVT NEDFALL I HAVET

Vid en reaktorolycka med radioaktiva utsläpp i luften och med vind-
riktningen ut mot havet kommer vattnet att bli förorenat genom
nedfall av radioaktiva aerosoler och jod. Utsläppen av ädelgaser ger
en försumbar kontaminering av vattnet jämfört med vad aerosoler och
jod ger. De radioaktiva ämnena i nedfallsområdet sprids med vattnets
rörelser vidare i havsområdet. Genom olika biologiska och kemiska
processer sker ett upptag av radioaktiva ämnen i växter, fiskar,
musslor och andra levande organismer. En viss del av de långlivade
ämnena i vattnet hamnar efter någon tid i sedimenten på havsbottnen.
Den exponeringsväg som normalt ger det största dosbidraget till män-
niskan är konsumtion av fisk. Andra exponeringsvägar är bad i havet
och vistelse på strand. Stranden blir kontaminerad genom att växter,
plankton och dyl spolas upp på stranden.

En översiktlig bedömning av konsekvenserna har gjorts för en BWR1-
olycka i Oskarshamnsverket och en PWRl-olycka i Ringhalsverket.
Det radioaktiva utsläppet antas därvid ske över Östersjön respektive
Kattegatt - Skagerack.

Två väderlekstyper har antagits vid beräkningarna:(1) Väder med neut-
ral skiktning, vindhastighet 10 m/s och regn 1 mm/timme. (2) Väder
med stabil skiktning, vindhastighet 2 m/s och ingen nederbörd. Ut-
släppstiden är en timme.

FSr övrigt antas att befolkningen runt östersjon respektive Katte-
gatt - Skagerack vistas på stranden i 90 timmar per år, badar i ha-
vet 30 timmar per år och äter 20 kg fisk per person och år från res-
pektive recipient. Befolkningen inom några kilometer från kraftver-
ken (kritisk grupp) antas äta 100 kg fisk per person och år. 0m det
vid olyckstillfället är regn (vädertyp 1) kommer individer i kritisk
grupp runt Oskarshamnsverket att få ca 10 rad viktad helkroppsdos
och runt Ringhalsverket ca 20 rad. Vid uppehållsväder (vädertyp 2)
kommer dosen till kritisk grupp att vara 10 - 100 ggr lägre. Doserna
erhålls väsentligen inom ca 100 dygn efter olyckan. Den individuella
dosinteckningen till befolkningen runt Skagerack - Kattegatt respek-
tive Östersjön blir oberoende av vädersituationen ca 0.5 rad. Kollek-
tivdos-inteckningen för de olika reaktorlägena blir ca 10 miljoner
manrad. Konsumtion av fisk är den exponeringsväg som ger det domine-
rande dosbidraget och begränsning av fiskätandet kan alltså kraftigt
sänka de beräknade doserna. De nuklider som ger största dosbidraget
är cesium-134, cesium-137 och strontium-90.

Referenser:

Stenquist, C. och Bergman, R: Konsekvenser av nedfall i havet vid
reaktorolycka, Studsvik K2-79/88.

Grimas, U.: Radiologiska undersökningar i vattenrecipienten vid
Oskarshamns kärnkraftverk, Simpevarp. Naturvårdsverkets meddelande
SNV PM 1172.
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KONSEKVENSBILDEN VID EN STOR OLYCKA

Med utgångspunkt i de stråldoser som redovisas i föregående avsnitt
samt antagandena om dos-responssamband för strålverkningar på män-
niskor och djur (kapitel 3 och 5) kan en grov konsekvensbild för
stora reaktorolyckor (typ BWR1 och PWR1) skisseras.

I konsekvensbilden ingår:

Tidiga hälsorisker: Akut strålsjuka
Lunginflammation
Sköldkörtelskador
Fosterskador

Sena hälsorisker: Cancer

Ärftliga skador

Skador på husdjur odh livsmedelsproduktion

Sociala oeh ekonomiska skador p g a avspärrade landområden

Andra ekonomiska skadeverkningar

Psykologiska verkningar

TIDIGA HÄLSORISKER

De tidiga biologiska skadeverkningarna kallas ibland "akuta" skador,
vilket kan vara missvisande eftersom inga skador (annat än övergående
illamående) uppträder förrän efter 2-3 veckor. Det är således en fel-
aktig föreställning att tro att personer omedelbart visar svåra skade-
symtom eller t o m kan dö under själva olycksskedet.

Akut strålsjuka

Den totala benmärgsdosen är avgörande för om akut strålsjuka skall
förekomma. Sannolikheten härför framgår av dos-responssambanden i
kapitel 3. Ett villkor är att benmärgsdosen överstiger 100 rad. Det
framgår av tabell 9.2 att så höga doser inte kan väntas utan regn vid
Barsebäck, Oskarshamnsverket och Forsmark men kan förekomma upp till
30 kms avstånd vid Ringhals för väder av typ Pasquill D och ännu
större avstånd vid F-väder. Stor risk för dödsfall (mer än 10% sanno-
likhet) kan vid Ringhals väntas på upp till 15 kms avstånd vid D-väder
och 40 kms avstånd vid F-väder. I realiteten är sannolikheten i många fall
mindre på grund av bättre skydd än vad som har antagits i beräkningarna.

Vid nederbörd ökar risken för akut strålsjuka och dödsfall i när-
området. Stråldoser överstigande 100 rad kan då väntas upo till 20
km vid D-väder och 30 km vid F-väder för BWR-reaktorerna och på upp
till ca 30 kms avstånd för Ringhals vid en PWRIA-olycka vid D-väder
och större avstånd vid F-väder.

Lunginflammation

Den strålningsförorsakade lunginflammationen uppstår till följd av .
höga inhalationsdoser i lungorna och uppträder inte förrän efter flera
månader. Det väntas inte kunna bli tillräckligt höga stråldoser för
denna skada vid Barsebäck, Oskarshamnsverket eller Forsmark vid F-väder,
men vid D-vädar finns en skaderisk upp till 20-30 kms avstånd. Tillräckligt
höga stråldoser skulle kunna uppstå efter en PWRl-olycka vid Ringhals på
avstånd upp till 30-40 km vid D-väder och vid betydligt större avstånd
vid F-väder (jmfr tabell 9.2).
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Dödsfall till följd av lunginflammation är vid en PWRl-olycka i
Ringhals inte osannolika på upp till 10-15 kms avstånd vid D-väder
och 20-50 km vid F-väder (det längre avståndet vid torrt väder)

Sköldkörtelskador

Skador på sköldkörteln på barn kan vid Barsebäck, Oskarshamnsverket
och Forsmark förekomma på upp till 20-30 kms avstånd vid D-väder
och upp till 50 kms avstånd eller mer vid F-väder. De maximala av-
stånden för sköldkörtelskador kring Ringhals är ännu större, men
svåra att uppskatta. Sköldkörtelskador pi vuxna är osannolika på
avstånd större än 10-20 km vid alla kraftverkslägena.

Fosterskador

Stråldoser överstigande 10 rad, dvs abortindikation, kan vid BWR1-
olyckor förekomna på avstånd upp till 50-100 km vid D-väder och
kanske över 100 km vid F-väder. Vid en olycka av typ PWR1A kan så
höga stråldoser förekomma på större avstånd än 100 km men det största
avståndet är svårt att uppskatta med någon säkerhet.

Att konsekvenserna skulle kunna sträcka sig över längre avstånd vid
Ringhals än vid de andra kärnkraftverken förklaras dels av att Ring-
hals 2 (dvs tryckvattenreaktorn) har en större termisk effekt än
kokarreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn, men framför allt att
den värsta antagna olyckan, PWR1A har ett olycksförlopp som ger mindre
värmeläckage och därmed mindre plymlyft.

De maximala avstånd upp till vilka de olika tidiga strålverkningarna
kan förekomma sammanfattas i tabell 9.2. Eftersom tabellen är rätt
komplicerad görs här en sammanfattning:

Förväntade tidiga strålverkningar vid Barsebäck odh Oskarshamnsverket:

Upp till 20 km avstånd Risk för dödsfall om det regnar eller snöar och för
hypothyreos oavsett nederbörd. Tydlig abortindikation oavsett vädret.

20 - 40 km avstånd Viss risk för dödsfall om det regnar eller snöar. Viss
risk för hypothyreos hos barn, särskilt vid uppehållsväder. Tydlig abort-
indikation, särskilt vid regn eller snöfall. Risk för lunginflammation.

40 - 80 km avstånd Abort kan vara indicerad. Viss risk för hypothyreos
hos barn vid uppehållsväder. Liten risk för lunginflammation vid uppehåll,
ingen vid nederbörd.

80 - 160 km avstånd Abort kan vara indicerad. Viss risk för hypothyreos
hos barn vid uppehållsväder.

Forsmark

Forsmarkreaktorerna har större effekt än reaktorerna vid Barsebäck
och Oskarshamn. Utsläppen kan därför bli större vilket kan ge större
hälsopåverkan. Beskrivningen ovan kan ändå i huvudsak användas.
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Ringhals

Upp till 20 km avstånd Risk för dödsfall och hypothyreos oavsett vädret.
Alla kan fa lunginflammation, och aborter är tydligt indicerade oavsett
vädret.

20 - 40 km avstånd Oavsett vädret viss risk för dödsfall i akut strål-
sjuka och för hypothyreos hos barn. Viss risk för lunginflammation och
tydlig abortindikation oavsett vädret.

40 - 80 km avstånd Viss risk för dödsfall och lunginflammation vid en
ovanligare vädertyp (Pasquill F). Tydlig abortindikation och viss risk
för att barn får hypothyreos oavsett vädret.

80 - 160 tans avstånd Abort kan vara indicerad. Dessutom, med stora reser-
vationer för att beräkningarna kan överskatta risken, tydlig abortindika-
tion och viss risk för hypothyreos hos barn samt för lunginflammation med
en del dödsfall vid en ovanligare vädertyp (Pasquill F).

Mer än 160 km avstånd Med stora reservationer för att beräkningarna kan
överskatta risken, kan vid en ovanligare vädertyp (Pasquill F) viss risk
finnas för lunginflammation och hypothyreos hos barn samt för att abort
kan vara indicerad.

Antal skadefall

Några exempel på beräknat totalt antal skadefall för olika vindriktningar
ges i tabell 9.3. Figurerna 9.9 till 9.12 ger en uppfattning om hur skade-
fallen inträffar i samhällen i vindriktningen. Tabellen visar att antalet
skadefall beror på ett invecklat sätt av samhällenas storlek och deras
avstånd från reaktorn. I många situationer blir det t ex fler skadefall
vid vindriktning mot ett litet näraliggande samhälle än mot en större
stad längre bort. I värsta fall beräknas hundratals dödsfall efter akut
strålsjuka och ett tiotusental fall av strålsjuka.

Kommentar till tabellen 9.2 (nästa siåa):

Tabellen anger avrundade maximala avstånd för de olika skadeverkningarna
inom de gränser där beräkningsmodellen är pålitlig. Avstånden kan ändras
mot mindre värden om större skydd (mindre skyddsfaktorer) kan påräknas
för skärmning och filtrering. För vädertyper utan nederbörd är avstånden
troligen helt maximala. Vid nederbörd kan större avstånd ifrågakoama on
det råder uppehåll vid utsläppstillfället och senare börjar regna. "0" och
"F" anger vädertyper enligt Pasquill.



Tabell 9.2: Maximala avstånd i vindriktningen på vilka tidiga skador kan
uppstå från första dygnets exposition för molndos, inhalations-
dos och markdos. Skyddsfaktor 0.33 för molndos och markdos,
1.0 för inhalationsdos. Olyckstyper BWR1 och PWR1A (Ringhals).
För sköldkörteldos BWR2.
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Dosområde
rad

Slag av skada Maximalt avstånd som kan ge stråldosen i dosområdets
undre gräns, km

Barsebäck, Oskarshamn Ringhals
Ej nederbörd Nederbörd Ej nederbörd Nederbörd
DF DF DF DF

Helkropps-
dos

mer än 300

200-300

100-200

30-100

10-30

Sköld-
körteldos

mer än 6000

3000-6000

1000-3000

Lungdos

2000-3000

1500-2000

1000-1500

500-1000

Dödsfall, akut

Dödsfall, akut
(10-50Z)

Fosterskador
(20-30%)

• Dödsfall, akut
(0-10%)

Fosterskador
(10-20Z)

Fosterskador

Fosterskador x
(abortindikation)

Hypothyreos, barn 5
(100%, samt risk
för vuxna)

Hypothyreos, barn 10
(30-100%)

Hypothyreos, barn 30
(0-30%)

- 5 10 10 20 15 30

10 20 15 40 20 40

20 30 30 x 30 x

30 20 50 x x xx xx

CX X XX XX XX XX XX

Lunginflammation ~
dödsfall (>30%)

Lunginflammation ~
dödsfall (0-302)

Lunginflammation 10
(50-100%)

Lunginflammation 30
(0-50%)

15 5 10 15 30 10 15

50 10 20 30 x 20 30

xx 20 50 x xx 30 x

20

10

15

20

40

30

50

XX

XX

10

10

15

25

15

20

30

50

- = skadan kan inte uppstå
x - teoretisk modell otillförlitlig men anger avstånd på 50-100 km
xx * d:o, modellen anger avstånd på mer än 100 km
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Tabell 9.3: Sammanställning av antalet beräknade tidiga skador vid olyckor av typ BWR1 och PWR1A (BWR2 och PWR1A
för sköldkörtelskador). Samma reservationer som för tabell 9.2.
Observera att skadetalen inte är adderbava eftersom de \

Reaktor och vindriktning:

Typ av skada

Akut stralsgvka:

Dödsfall (24 timmars vistelse)

" (snabb evakuering)

Sjukdomsfall

II

Lunginflammation:

Dödsfall

II

Sjukdomsfall

II

Sköldkörtelskada (hypothyreos)

Barn ~
II

Vuxna

II

Abortindikationer

Fosterdoser 10 rad

II

Väder

F nederbörd

F "

D "

F "

D torrväder

F "

D "

F »

D "

F "

D "

F "

D "

D nederbörd

Malmö

500

0

50

10.000

0

0

5.000

0

400

2.000

0

100

1.000
1.000

T

Väder "D" cjch "F"
värsta fallen härrör från

OTAL

BARSEBÄCK
mot:

Kävl.

700

20

1.000

2.000

0

0

1.000

0

200

400

60

100

Kphm

200

0

0

6.000

0

0

1.500

0

100

5.000

0

0

3.000
4.000

T ANTA

RINGHALS
mot:

L S K

Göteborg Veddige

200

1

100

2.000

30

2.500

1.500

40.000

400

2.000

3

200

2.000
2.000

400

60

400

400

500

300

900

2.000

100

200

200

50

Pasquill •vädertyper.
olika omständigheter.

A D E F A L L:

OSKARSHAMN
mot

O-hamn

20

0

0

400

0

0

200

0

20

200

0

0

100
100

:
FORSMARK

mot:
Figeh. Uppsala Ö-hammar

100

2

200

200

0

0

200

0

20

100

4

20

40

0

60

300

2

0

200

0

10

300

0

40

200
200

200

1

300

500

15

0

700

0

30

200

0

100

Arm. Antalet fall av hypothyreos för vädertyperna D och F är lägre vid nederbörd än vid torrväder. Barn har antagits utgöra
5% av befolkningen. Antalet gravida kvinnor har antagits vara 1% av befolkningen. Antalet abortindikationer vid vädertyp F
är mindre än vid D-väder. Där inga siffror ges har inga beräkningar gjorts p g a tidsbrist.

TI
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Figurerna 9.9 till 9.12 visar beräknat antal dödsfall i akut strål-
sjuka för två situationer efter olyckor av typ BWR1 och PWR1A

1: Inget skydd erhålls genom inomhusvistelse och evakuering görs
först efter 24 timmar.

2: Flanerad evakuering sker så som den bedömts vara möjlig för
Malmöfallet (kapitel 4) och inhalationsdosen minskas till hälften
genom inandningsskydd.

Fallet 1 kan vara tillämpligt för enstaka individer som vistas utomhus
och inte nås av larm. För det stora flertalet av befolkningen torde det
överskatta riskerna. Fallet 2 torde vara mer realistiskt och gälla för
större delen av befolkningen oavsett om detaljerade larmsystem och eva-
kueringsplaner finns. Dessa torde framför allt garantera att även de som
inte har så lätt att skydda sig (t ex sjuka och gamla) får lämpligt skydd.

Figurerna antyder att man i värsta fall med vindriktning mot storstäder
eller närliggande mindre samhällen skulle befara hundratals dödsfall
efter akut strålsjuka. Vid snabb evakuering, spontan eller förhandsplane-
rad, skulle antalet dödsfall däremot högst röra sig om tiotal.

Övriga tidiga hälsoeffekter

Med hjälp av avståndstabellen i kapitel 2 och doskurvorna i figurerna
9.2 till 9.8 erhålls en uppfattning om vilka skador som kan inträffa i
berörda samhällen. Strålskyddsinstitutet har utfört mer detaljerade be-
räkningar för olika vindriktningar. Antalet skadefall beror på hur stora
och hur långt bortliggande samhällen man har i vindriktningen. Det de-
taljerade avståndsberoendet liknar det som redovisas i figurerna 9.9
till 9.12 med många skadefall i stora eller närbelägna orter. Eftersom
skaderiskerna påverkas av en rad antaganden har det inte ansetts menings-
fullt att presentera dessa detaljerade beräkningar. De är sammanfattade
i tabell 9.3 och kortfattat beskrivna i den översikt som inledde detta
avsnitt.
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Figur 9.9: Beräknat antal dödsfall efter akut strålsjuka

utan £ | respektive med |J evakuering.

Siffrorna bredvid de små rutorna anger antal fall
sammanlagt över alla avstånd.
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Figur 9.1U; Beräknat antal dödsfall efter akut strålsjuka

utan I] respektive med H evakuering.

Siffrorna bredvid de små rutorna anger antal fall
sammanlagt över alla avstånd.
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Figur 9.12: Beräknat antal dödsfall efter akut strålsjuka

utan [ ] respektive med f| evakuering.

Siffrorna bredvid de små rutorna anger-antal fall
sammanlagt över alla avstånd.
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SENA HÄLSORISKER

De sena biologiska skadeverkningarna utgörs av cancer och ärftliga
skador. Gängse antaganden innebär att man postulerar direkt propor-
tionalitet mellan sannolikheten för skada på en bestrålad individ
och den erhållna stråldosen. Man antar således ett linjärt dos-respons-
samband utan något tröskelvärde för stråldos under vilket skadan aldrig
kan inträffa.

Giltigheten av detta antagande kan synas ha helt avgörande betydelse
på konsekvensbilden när ett mycket stort antal människor erhåller en
mycket liten stråldos. Om dos-responssambandet i stället skulle vara
kurvformigt såsom i figur 9.13 B, skulle ett litet dostillskott AD
ge en mycket liten ökning (AR) av sannolikheten för cancer. Om kurvan
däremot skulle vara böjd såsom i figur 9.13 C, skulle samma dostillskott
medföra en mycket större ökning av cancersannolikheten.

Figur 9.13: Olika möjliga dos-responssamband för cancer
(Källa: Reaktorsäkerhetsutredningen)

Figur A. Det linjära sambandet mellan strildos i«"A sannoliklieten
(risken) all fl cancer. Risken ökar rätlinjigt frlti myckel liga slril-
iloser Ull de abstrverande värdena vid höga strllduaer. Ökningen
af sannolikheten vid ett givet doslUkkoll iralllidJiiistimma.
Vo - Bakgrundsstrålningens nivi AD = DWfcfa / f
AR - Risklillskotl

StnnolAheten
attFluncflr

tigurB. Sannolikheten all fl cancer vid liga slrildnser ar Uigrv
in vid linjärt samband. Kurvan är konkav, ökningen a\< sanno-
likheten vid ell litel dmtillskott är liten.

DOAD

FigurC. Sannolikheteit alt flcancerviitUgaslråUiwrhtyn
Un vid linjärt samband. Kurvan irhmvex. Ökningen »fsmmö-
lÅHetcn vid ett likt dostillskott »r sfcw.
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De tre dos-responssambanden kan skrivas respektive R = A-D, R = B-D
och R = C-VÖ. Om u betecknar kvoten D /D mellan den bakgrundsdos alla
människor utsätts för och den högre dos vid vilken det finns epidemio-
logiska iakttagelser om cancersannolikheten, blir det differentiella
sambandet AR/AD mellan en liten ökning av sannolikheten och den orsa-
kande tillskottsdosen i de tre fallen:

A:

B:

C:

AR/AD

AR/AD

AR/AD

= A

» 2uxA

- (l/2Vu)xA

Eftersom vår bakgrundsdos (från naturlig strålning, medicinsk bestrål-
ning, m m) är ca 0,2 rad per år och den epidemiologiska erfarenheten
härrör sig fråu stråldoser av storleksordningen 100 rad blir för en
livstids bestrålning u = 0,1 och för en 5-årsperiod är u av storleksord-
ningen 0,01. Antagandet om fullständig linearitet innebär med dessa an-
taganden en felbedömning av sannolikheten för skada av den låga strål-
dosen, så att riskfaktorn A måste korrigeras. Korrektionsfaktorns stor-
lek blir då följande:

Antagen faktor vid:

Värde på u: Full linearitet Kurva enl (B) Kurva enl (C)

0,1

0,01

A

A

0,2A

0,02 A

1.6A

5A

Detta visar att det faktum att vi inte är helt obestrålade när vi drabbas
av en ny stråldos gör att effekten av en liten tillskottsdos inte är så
drastiskt beroende av vilket av de tre antagandena som är riktigt.

Strålskyddsinstitutet finner ingen anledning att vid bedömningen av
cancerrisken frångå det antagande institutet brukar göra, nämligen att
sannolikheten för cancer (och ärftliga skador) är direkt proportionell
mot stråldosen.

Vid helkroppsbestrålning förutsattes (se kapitel 3) att riskfaktorn A
är 2-10"^ per rad för dödsfall i cancer och 4*10"^ per rad för sjukdom
med cancer. För lungcancer antas riskfaktorn vara 2» 10 -* per rad. För
sköldkörtelcancer i en befolkning med normala proportioner barn och
vuxna antas riskfaktorn vara l>10~*per rad för sjukdomsfall men inte
större än 5-10 för dödsfall. För allvarliga ärftliga skador antas
riskfaktorn (i genomsnitt över hela befolkningen, inklusive icke-
reproduktiva personer) vara 8-10"^ per rad för det totala antalet ska-
dor över all framtid och 3-10~^per rad för skador i den första genera-
tionen (jmfr kapitel 3).

Tröskelvärdet för akuta skador har, såsom tidigare diskuterats, antagits
vara 100 rad vid helkroppsbestrålning, 500 rad för lungskada och 1000
rad för hypothyreos på barn. Vid dessa stråldoser är sannolikheten for
cancer till följd av strålningen respektive 4%, 1% och 10%. Sannolik-
heten för dödsfall i cancer är resp 2%, 1% och 0,5%. Den "normala"
sannolikheten att få cancer någon gång under livet tenderar att vara
25% och sannolikheten att dö i cancer är ca 15%. Dessa värden bör ses
som jämförelsetal för bedömning av hur mycket den totala cancerrisk-
bilden har ändrats för den som också löper risken att få en tidig
strålskada.
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Vid lägre stråldoser är sannolikheten för cancer med det gjorda an-
tagandet proportionsvis mindre. Vid 10 rad (riktlinje för evakuering
vid kraftig markbeläggning och dosgräns för personal i räddningsar-
bete) är således cancersannolikheten vid helkroppsbestrålning 0,4%
och den totala sannolikheten att dö i cancer ökar från exempelvis
15,0% till 15,2%.

Utöver dessa individuella sannolikhetstal vid en stor olycka till-
kommer den kollektiva, skada som kan beräknas genom att summera alla
de individuella cancersannolikheterna. Vid den källrelaterade bedöm-
ningen är detta ett mått på olyckshändelsens konsekvens när det gäller
cancer.

Ur antagandet om ett linjärt dos-responssamband följer att det totala
antalet förväntade cancerfall kan beräknas som produkten av risk-
faktorn (A) och kollekiivdosinteakningen. Kollektivdosen är produk-
ten av antalet bestrålade människor och deras genomsnittliga strål-
dos. Den anges i manvad. "Inteckningen" anger att man beräknar den
totala kollektivdos som kan väntas över all framtid efter olyckan.

Kollektivdoser och cancerfall från markbeläggningen

En grov uppskattning i ett tidigare avsnitt av detta kapitel visade
att man kan vänta sig kollektivdoser på tiotals miljoner manrad enbart
från cesium-137. En något mer omsorgsfull uppskattning visar att kollek-
tivdosen från markbeläggningen kan uppgå till av storleksordningen 100
miljoner manrad. Med antagandet om fullständig linearitet i dos-
responssambandet skulle detta innebära flera tiotusentals fall av can-
cer. Vid frånvaro av nederbörd kan de radioaktiva ämnena spridas över
mycket stora avstånd, t ex från Sverige över stora delar av kontinen-
tala Europa. Huvudparten av kollektivdosen härrör då från bestrålning
av hundratals miljoner människor med stråldoser på mindre än 1 rad.
Uppskattningen av antalet cancerfall måste därför bygga på antagandet
om ett linjärt dos-responssamband ner till dessa låga doser. Det är ett
antagande som inte kan bevisas.

Vid ihållande nederbörd fälls de radioaktiva ämnena till marken redan
i närregionen, vilket resulterar i högre individdoser. Uppskattningen
av antalet cancerfall blir då mindre osäker.

Tabell 9.4 visar beräknade kollektivdoser vid olyckor av typ BWR1 och
PWR1A vid de svenska kärnkraftstationerna och vindriktning mot större
städer. De kollektivdoser som anges härrör från markbeläggningen under
det första året upp till ett avstånd på 1000 km från kärnkraftverken.
Räknat över all framtid erhålls teoretiskt ca 6 gånger så stora kollek-
tivdoser av kvarliggande radioaktiva ämnen, men i realiteten torde
totaldosen bli mindre än så.

De angivna värdena representerar den totala kollektivdosen under ett
år för nederbördsfallet och för svaga vindstyrkor vid torrväder, trots
att beräkningen har begränsats till 1000 kms avstånd. Vid torrväder
och större vindhastigheter kommer emellertid en betydande del av de
radioaktiva ämnena att spridas över ännu större avstånd. För dessa fall
underskattar tabellvärdena den totala kollektivdosen. Den mängd radio-
aktiva ämnen (i % av vad som stannat på kortare avstånd) som väntas
spridas till större avstånd än 1000 km anges i botten av tabellen.
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Tabell 9.4: Kollektivdoser från markbeläggningen samt beräknat antal cancerfall vid olyckor typ BWR1 och PWR1A

Antagen vädertyp: Pasquill C. Kollektivdosen och därmed antalet cancerfall har angetts för det fall
att ingen förflyttning sker. I realiteten blir värdena vid nederbörd lägre p g a utflyttning.

Kärnkraftverk,
vindriktning:

Vindstyrka, m/s
3 5

Vindstyrka, m/s
3 5

RINGHALS (PWR1A)
Mot Göteborg

BARSEBÄCK (BWR1)

Mot Malmö

Mot Köpenhamn

OSKARSHAMNSVERKET (BWR1)

Mot Oskarshamn

FORSMARK (BWR1)

Mot Uppsala

Ytterligare mängd radio-
aktiva ämnen som driver
längre än 1000 km:

40
8.000
(260)

220
44.000
(360)

75
IS.000
(230)

95
19.000
(630)

75
16.000
(500)

+57,

Torrväder:
22

4.400
(300)

150
30.000
(440)

60
12.000
(850)

95
19.000
(720)

65
13.000
(700)

+50%

14
2.800
(300)

100
20.000
(440)

45
9.000
(880)

75
IS.000
(730)

50
10.000
(740)

+140%

9
1.800
(300)

65
13.000
(460)

30
6.000
(970)

50
10.000
(750)

32
6.400
(740)

+2207.

4
800
(30)

50
10.000

(20)

60
12.000

(20)

3
600
(20)

0,5
100
(25)

+0%

Nederbörd:
20

4.000
(60)

55
11.000

(20)

115
23.000

(20)

5
1.000
(20)

2,5
500
(70)

+0Z

25
5.000
(60)

60
12.000

(20)

110
22.000

(20)

1
1.400
(20)

8
1.600
(180)

+0X

35
7.000
(60)

80
16.000

(20)

105
21.000

(20)

13
2.600
(190)

20
4.000
(210)

+0)

Förklaring: 000 - kollektivdos (ettårsdos) från markstrålningen inom 1000 kms avstånd» miljoner manrad
000 * beräknat antal dödsfall i cancer (totala antalet cancerfall antas bli dubbelt så stort)
(0) • avstånd i km bortom vilket hälften av den angivna kollektivdosen faller

(I T
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Tabell 9.4 ger en klargörande belysning av förhållandena. Vid torrväder
och svag vind faller nästan hela kollektivdosen inom 1000 kms avstånd.
Vindriktningar mot stora städer (t ex Köpenhamn och Göteborg) ger inte
de största kollektivdoserna. Orsaken framgår av upplysningen att hälften
av kollektivdosen faller på större avstånd än 230-260 km i dessa fall.
Avgörande för kollektivdosens storlek är således vid torrväder den be-
folkning som kan väntas på stora avstånd. En olycka i Ringhals med vind-
riktning mot Göteborg ger en förhållandevis liten kollektivdos (det
lägsta värdet bland exemplen), på grur.d av att det i den riktningen
bortom Göteborg finns endast obetydligt befolkade områden (Norge och
havsområdena mot Norra Ishavet och Nordpolen). En olycka i Barsebäck
med vindriktning mot Malmö ger hälften av kollektivdosen på mer än 360
kms avstånd, dvs på europeiska kontinenten. Därför blir kollektivdosen
i detta fall stor.

Vid större vindhastigheter minskar den del av kollektivdosen som faller
inom 1000 km och som anges i tabellen. I botten av tabellen anges hur
mycket ytterligare av de radioaktiva ämnena som sprids bortom 1000 km.
Om befolkningstätheten är oförändrad ger detta ytterligare kollektivdos-
tillskott. Tabellvärdena kan grovt räknas upp med hänsyn till detta
genom att multiplicera med 1,05, 1,50, 2,40 och 3,30 för de fyra angiv-
na vindhastigheterna respektive. I fallet Barsebäck mot Malmö erhålls
då de korrigerade kollektivdosvärdena 46.000, 45.000, 48.000 och 43.000
megamanrad, resp. Detta visar att kollektivdosen över stora avstånd
kan vara oberoende av vindhastigheten.

Vid nederbörd ändras bilden totalt. De radioaktiva ämnena faller till
marken i den närmaste regionen och det avstånd bortom vilket hälften av
den beräknade koHektivdosen faller är i stort sett lika med avståndet
till närmaste storstad i de givna exemplen.

Vid torrväder är kollektivdoserna tämligen oberoende av utsläppspunktens
läge i Sverige, men beroende av vindriktningen. Kollektivdosen varierar
förhållandevis obetydligt (mellan 1.800 och 44.000 megamanirad i tabellen,
men det lägsta värdet bör multipliceras med 3,3 för att kompenseras för
spridning till större avstånd än 1000 km).

Vid nederbörd, däremot, varierar kollektivdoserna i tabellen mellan
0,5 och 115 megamanrad. Den lägsta kollektivdosen hänför sig till
det glesbefolkade området kring Forsmark, den högsta faller inom
Köpenhamn. Här har således stationsläget stor betydelse. De högsta
kollektivdoserna är emellertid i detta fall helt teoretiska. I verk-
ligheten kommer de individuella stråldoserna att hota att bli så
höga att befolkningen inte kan stanna inom området. Då blir det inte
heller några höga kollektivdoser.

I nederbördsfallet kan också en ökad vindhastighet hinna föra de radio-
aktiva ämnena ut ur ett glesbefolkat område till ett område med tätare
bebyggelse. En ökning av vindstyrkan från 1 m/s till 9 m/s i forsmark-
fallet ökar kollektivdosen från 0,5 till 20 megamanrad, dvs 40 gånger.

Ärftliga skador från markbeläggningen

Det totala antalet ärftliga skador kan beräknas i direkt proportion
till kollektivdosen på samma sätt som antalet cancerfall. Riskfaktorn
är emellertid lägre och antalet ärftliga skador kan väntas vara 40Z
av det antal cancerfall som anges i tabell 9.4. Ca 1/3 av dem kan vän-
tas uppträda redan i den första generationen.
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Lungcancer från inhalationsdosen i lungorna

Tabell 9.5 visar kollektivdoser av lungdoser från inhalation för
de exempel för vilka kollektivdosen från markbeläggniiigen angetts
i tabell 9.4.

Antalet lungcancerfall (samtliga antas vara dödsfall) från inhala-
tion under det radioaktiva molnets passage beräknas vara ungefär
detsamma som antalet cancerfall från markdosen under ett år, i fall
av torrväder. Vid nederbörd, däremot, blir lungdosen drastiskt mindre
och antalet lungcancerfall blir betydligt mindre än antalet cancer-
fall från markbeläggningen. I övrigt återspeglar tabell 9.5 samma
samband som diskuterades beträffande tabell 9.4.

Sköldkörtelcancer från inhalationsdosen i sköldkörteln

I denna rapport har inte kollektivdoserna till sköldkörtel och ben-
märg hunnit beräknas lika ingående som helkroppsdoserna från mark-
beläggningen och lungdosen från inhalation. Framför allt sköldkörtel-
doserna blir emellertid höga vid en stor olycka.

En grov uppskattning visar att kollektivdosen till sköldkörteln kan
antas vara 2,2 gånger kollektivdosen (över 50 år) till lungorna på
avstånd av några tiotal kilometer. Faktorn minskar med ökat avstånd
och är 1,4 vid 100 kms avstånd.

På grundval härav och med stöd av lungdosvärdena i tabell 9.5 har det
ungefärliga dosområdet för kollektivdosen till sköldkörteln beräknats.
Resultatet visar intervallen 200 - 2500 miljoner manrad vid torrt
väder och 0,05 - 100 miljoner manrad vid nederbörd. Detta ger de antal
cancerfall som redovisa? i tabell 9.6.

En stor osäkerhet råder beträffande antalet sköldkörtelcancerfall för
framför allt vuxna när stråldosen huvudsakligen förorsakats av jod-131.
Den epidemiologiska erfarenheten, senast bekräftad i en undersökning
vid Radiumhemmet av Holm och Lundett, tyder på att riskfaktorn för
jod-131 är lägre än den riskfaktor man funnit för röntgenstrålning och
möjligen även för de kortlivade jodisotoperna. Värdena i tabell 9.6
kan därför utgöra en överskattning av antalet sköldkörtelcancerfall.

Leukemi från inhalationsdosen i benmärgen

Inhalation av de radioaktiva ämnena ger också en bestrålning av ben-
märgen. För en grov uppskattning av kollektivdosen i benmärg kan man
utgå från markdosvärdena i tabell 9.4 och dividera med 20 när det
gäller kollektivdoserna vid torrväder samt 75 när det gäller värdena
vid nederbörd. Denna approximation gäller för på avstånd av några
tiotal kilometer. Vid nederbörd blir kollektivdoserna i benmärgen ännu
mindre på större avstånd, men detta har mindre betydelse vid uppskatt-
ning av maxMialvärdena, vilka vid nederbörd erhålls när huvudparten
av kollektivdosen faller inom ett näraliggande stort samhälle. Den
grova uppskattningen visar kollektivdoser mellan 0,5 och 10 megamanrad
vid torrväder och mellan 0,025 och 5 megamanrad vid nederbörd. Mot-
svarande antal leukemifall (med en riskfaktor på 25'10~° per manrad)
redovisas i tabell 9.6. De är få jämfört med övriga cancerfall.
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Tabell 9.5: Kollektivdoser av lungdoser från inhalation saint beräknat antal cancerfall.

Olyckor typ BWR1 och PWR1A. Antagen vädertyp: Pasquill C.

Kärnkraftverk,
vindriktning

RINGHALS (PWR1A)

Mot Göteborg

BARSEBÄCK (BWR1)

Mot Malm8

Mot Köpenhamn

OSKARSHAMNSVERKET (BWR1)

Mot Oskarshamn

FORSMARK (BWRl)

Mot Uppsala

8.

1.
26.

15.

12,

9

1

420
500

300
000

750
,000

600
.000

450
.000

Vindstyrka
3

, m/s
5

Torrväder:

220
4.500 3.

1.000
20.000 15.

500
10.000 7.

640
13.000 10.

450
9.000 6,

150
000

730
000

340
000

500
000

330
,500

9

90
1.800

500
10.000

220
4.500

330
6.500

220
4.500

1

2
50

7
i 50

20
400

1
20

0,03

Vindstyrka
3

i, m/s

5

Nederbörd:

12
250

30
600

50
i.000 i.

2
40

1
20

15
300

30
600

50
.000

2

2

9

15
300

30
600

40
800

3
60

5
100

Förklaring: 000 - kollektivdos av lungdos (50 år efter inhalation) inom 1000 kms avstånd, miljoner manrad
000 = beräknat antal lungcancerfall

CO

K T
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Sammanfattning av de sena hälsoriskerna

De i föregående avsnitt angivna uppskattningarna av sena skador
efter en stor reaktorolycka (typ BWR1 eller BWR2) sammanfattas i
tabell 9.6.

Det högsta - och anmärkningsvärt höga - skadetalet gäller antalet
sjukdomsfall i cancer efter exposition för strålning från markbe-
läggningen. Hur troligt är detta värde? Den högsta kollektivdosen
från markbeläggningen är enligt tabell 9.4 ca 220 miljoner manrad
över ett år. Teoretiskt skulle kollektivdosen över all framtid bli
ca 6 gånger så stor. Eftersom cesium tränger ner i marken och strål-
ningen därigenom delvis avskärmas väntas emellertid totaldosen inte
bli större än ca 3 gånger dosen under det första året. Det högsta
uppskattade värdet för kollektivdosen från markbeläggningen (att
vänta vid vindriktningar mot europeiska kontinenten) blir då ca
700 miljoner manrad. Detta motsvarar extremvärdet 300 000 cancer-
fall i tabell 9.6. Hälften av dessa, dvs ca 150 000, kan antas vara
dödsfall.

Är detta i överensstämmelse med tidigare angivna konsekvensbilder?
I Volym 1 (sid 17) av strålskyddsinstitutets beredskapsrapport ci-
terades ett antal tidigare publicerade och av svenska utredningar
omnämnda uppskattningar av antalet dödsfall i cancer efter en stor
reaktorolycka. WASH-1400 (Rasmussenrapporten) angav antalet 40 000 ,
men hade härlett detta med lägre riskfaktorer för dödsfall i cancer
än dem som SSI använt. Skillnaden framgår av följande tabell:

_ o, , ., Riskfaktor, 10 manrad
Dosomrade (rad)

SSI WASH-1400

-1

10

25

< 10

- 25

- 300

2

2

2

0,24

0,48

1.22

För en stor del av kollektivdosen har således WASH-1400 reducerat risk-
faktorn till 1/5 av det värde som använts vid höga doser. Eftersom
WASH-1400 trots detta erhållit antalet 40 000 har man utgått från en
kollektivdos av storleksordningen 1000 miljoner manrad.

Den tyska Birkhoferrapporten, den andra stora konsekvensstudien, an-
ger det maximala antalet dödsfall i cancer till ca 100 000 . Eftersom
man i den studien använt en riskfaktor på 1-10"^ per manrad, motsva-
rar detta en kollektivdos på 1000 miljoner manrad, såsom i WASH-1400.
Detta värde är något högre än SSIs värde 700 miljoner manrad, men i
SSIs tabell 9.4 har eventuellt inte de mest extrema fallen kommit med
(t ex ger en PWRIA-olycka i Ringhals sannolikt med vind mot Malmö och
Köpenhamn troligen en större kollektivdos än det angivna värsta fallet
med en olycka i Barsebäck med vindriktning mot Malmö.

Den maximala genetiskt signifikanta kollektivdosen anges i Birkhofer-
rapporten vara 420 miljoner manrad. SSIs motsvarande värde skulle
vara 0,43*700 000 000 = 300 miljoner manrad.
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Tabell 9.6; Sammanfattning av de sena strålverkningarna vid stora
olyckor av typ BWR1, BWR2 och PWR1A med spridning av
mycket stora mängder radioaktiva ämnen i omgivningen.

Typ av skada Antal skadefall
Torrväder Nederbörd

All cancer från mark-
beläggningen -

Dödsfall:

Sjukdomsfall:

Leukemi från inhala-
tion -

Antal fall:

Sköldkörtelcancer
från inhalation -

Dödsfall:

Sjukdomsfa II:

Lungcancer från
inhalation -

Antal fall:

Allvarliga ärft-
liga skador -

I första
generationen:

Över all
framtid:

3.000 - 150.000

6.000 - 300.000

10 - 300

1.000 - 13.000

20.000 - 250.000*

2.000 - 30.000

750 - 30.000

2.000 - 100.000

300 - 60.000

600 - 120.000

1 - 150

0 - 500

5 - 10.000*

0 - 1.000

75 - 15.000 **

200 - 40.000

* Sannolikheten för sköldkörtelcancer från jod-131 kan vara mindre
än vad den använda riskfaktorn anger (10~4 per manrad). Det angivna
antalet fall av sköldkörtelcancer kan därför vara överskattat.

Observera: Antalet cancerfall av olika slag i tabellen kan inte di-
rekt adderas, eftersom det är olika förutsättningar för de mest extre-
ma värdena (t ex BWR2-olycka för största antalet fall av sköldkörtel-
cancer) .

** Vid nederbörd blir den kollektiva dosbelastningen begränsad till
ett relativt näraliggande område. Där blir stråldoserna så höga att
åtgärder för att flytta befolkningen kommer att vidtas. Antalet skade-
fall i tabellen förutsätter att befolkningen helt stannar kvar. I rea-
liteten bli- således antalet skadefall mycket mindre än vad som anges
som resultat av markstrålningen i tabellen, sannolikt endast ett par
procent av värdena i tabellen. Vid torrväder, däremot, faller huvud-
parten av den kollektiva dosbelastningen på så stora avstånd att någon
förflyttning inte är möjlig.



141

När det gäller uppskattningen av den extremt högsta kollektivdosen
är således SSIs värde (ca 700 miljoner manrad), med tanke på osäker-
heten i uppskattningen, en bekräftelse på de värden som har angetts
av WASH-1400 och Birkhoferstudien (1000 miljoner manrad), snarare än
någon ny iakttagelse.

Att det uppskattade antalet dödsfall i cancer (40 000 resp 100 000 )
blev mindre i dessa studier än i SSIs uppskattning (150 000 ) förkla-
ras av de olika antagandena om riskfaktorer (WASH-1400 antog en risk-
faktor som varierade mellan 0,24-10~4 och 1,22-10"^ per manrad, be-
roende av storleken av de individuella stråldoserna; Birkhoferstudien
antog l-10~4 per manrad och SSI 2-10~4 per manrad, såsom Energikommis-
sionens expertgrupp EK-A, samtliga för dödsfall i cancer). Det bör
tilläggas att studsviksrapporten "HS-77" för kärnkraftinspektionen
angav en maximal kollektivdos på 200 miljoner manrad och räknade med
en riskfaktor på l,5»10~^ per manrad, men satte risken lika med noll
vid alla individuella stråldoser mindre än 1 rad. Detta reducerade
det uppskattade maximala antalet cancerfall till 2000 mot eljest ca
30 000 . Att kollektivdosen i "HS-77" är lägre än i övriga studier kan
förklaras av att beräkningen endast utfördes till 150 kms avstånd,
med undantag av en överslagsberäkning till 1400 kms avstånd, där dock
tillskottet i kollektivdos endast blev 5%.

Skillnaderna i de angivna cancertalen är således lätt att förklara och
samstämmigheten i uppskattningen av den maximala kollektivdosen (mel-
lan 200 och 1000 miljoner manrad) är anmärkningsvärd. SSIs uppskatt-
ning av ett maximalt värde på 700 miljoner manrad faller således inom
ramen för tidigare rapporterade värden.

En maximal konsekvens som är av storleksordningen 40 000 - 150 000 döds-
fall i cancer och totalt 100 000- 300 000 sjukdomsfall i cancer är onek-
ligen katastrofal ur varje bedömares synpunkt. Hur stor är sannolik-
heten för sådana extremvärden? Birkhoferrapporten anger sannolikheten
för en katastrof ledande till 100 000 dödsfall i cancer till 2-10"11

per reaktorår, vilket skulle motsvara totalt 6'10~° för ett reaktor-
program med 12 reaktorer under 25 år. Man anger emellertid samtidigt
sannolikheten för minst 50 000 cancerdödsfall till 4-10"? per reaktor-
år (1/100 000 per 25 reaktorår i "Kurzfassungs" tabell 4 ) , vilket för
12 reaktorer under 25 år skulle innebära en total sannolikhet av 1,2-10 ,
dvs oddsen 1:10 000 .

Möjligheten att påvisa en förhöjd cancerförekomst efter en olycka

I tabell 9.7 visas tre exempel på ökad cancerförekomst efter en stor
olycka. Antagandena om storleken av första årets kollektj.vdos kan jäm-
föras med de exempel som redovisats i tabell 9.4. I samtliga tre exem-
pel blir det förväntade totala antalet cancerfall efter olyckan så
stort att en ökning av den årliga cancerförekomsten lätt skulle märkas
i cancerstatistiken efter den latenstid på något tiotal år som för-
flyter utan någon kraftig förhöjning av cancerförekomsten. Den normala
cancerförekomsten skulle öka mellan 4 och 40%.
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Tabellen anger också hur omfattande en olycka måste vara för att
det framtida (efter latenstiden) årliga tillskottet av cancerfall
skall vara lika stort som den statistiska fluktuationen i det nor-
mala antalet cancerfall (N = a). För att ökningen av antalet cancer-
fall under ett enstaka år skall vara statistisk påvisbar krävs att
N > m-a där m är ett tal större än 1 och beroende av den säkerhet man
vill begära av slusatsen. För en följd av år kan emellertid en höj-
ning av cancerfrekvensen teoretiskt påvisas redan om för de enstaka
åren N = a. I realiteten krävs betydligt större tillskott i cancer-
förekomsten för att en ny riskkälla skall vara påvisbar. Fluktua-
tionen och framför allt den successiva förändringen i cancerföre-
komsten beror av ett antal faktorer som inte är rent slumpmässiga.
Ett obetydligt tillskott av cancerfall kan därför inte med säkerhet
påvisas även om det överstiger de rent slumpmässiga variationerna i
den årliga cancerförekomsten, eftersom cancerförekomsten ofta ökar
eller minskar av okända skäl och någon lämplig referensbefolkning
för jämförelse sällan finns tillgänglig.

Den rent slumpmässiga (poissonstatistiska) fluktuationen innebär
att ao= / M , där M är det normala antalet årliga cancerfall. Den
olycksomfattning för vilken N = 0O karaktäriseras i tabell 9.7 av
kollektivdosen från markstrålningen (1-årsdos för att underlätta jäm-
förelse med tabell 9.4). Så snart den berörda befolkningen är av
miljonstorlek krävs det kollektivdoser av storleksordningen miljoner
manrad. I realiteten krävs det avsevärt större kollektivdoser.

Antag t ex att de variationer som av okänd anledning förekommer i
den årliga cancerförekomsten är sådana att det fordrar ett tillskott
på x% av cancerfallen varje år för att tillskottet skall observeras.
Om r betecknar riskfaktorn (cancerfall/rad), D stråldosen (rad), P
antal personer i befolkningen samt R den totala risken att få cancer
någon gång under livet, gäller approximativt att

r • D • P > — • — - P • 20.
100 70

om den strålningsinducerade cancern endast förekommer över en 20-års-
period av den totala livslängden 70 år. Eftersom R = 25% och r = 4.10~^
per rad blir kravet på den genomsnittliga stråldosen att

D > 2>x (rad)

Om det maximala årliga tillskottet av strålningsinducerad cancer efter
latenstidens utgång måste vara 1% av det totala antalet årliga cancerfall,
krävs således en genomsnittlig stråldos på 2 rad.

Kring Harrisburg beräknas TMI-olyckan ha gett en kollektivdos på 5000
manrad till ca 2 miljoner personer, dvs en genomsnittlig stråldos på
2-3 tusendels rad. Det förväntade antalet 2 cancerfall någon gång i
framtiden kan inte urskiljas bland det årliga antalet av ca 8.000
cancerfall i en 2-miljoners befolkning.
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Tabell 9.7: Möjligheter att upptäcka en förhöjd cancerförekomst i cancerstatistiken: tre exempel.

Storhet: Exempel 1: Exempel 2: Exempel 3: Sort:

Antagen kollektivdos från
markstrålningen under 1 år
(jmfr tabell 9.4):

Antaget totalt antal sjuk-
domsfall i cancer till följd
av olyckan:

:>,50

300.000

SS

30.000

Normalt antal årliga
cancerfall:

Statistisk fluktuation
mellan olika år (er):

Kvoten N/a:

Procentuell ökning av den
normala cancerförekomsten:

400.000

- 600

25

+ 4

12.000

i 100

15

+ 12

0,8

1.000

Motsvarande antal extra ar-
liga cancerfall under en
period av 20 år (N)

Drabbad befolkning:

Antal personer:

Genomsnittlig stråldos:

Del av

100.

15.000

Europa

000.000

7,5

1.500

Köpenhamn

3.000.000

25

50

Oskarshamn

30.000

75

120

- 10

5

+ 40

miljoner manrad

rad

antal cancerfall

1

Högsta antal cancerfall vid
en olycka då N £ a och ök- '
ningen av cancerförekomsten
därför är svårupptäckbar:

Motsvarande 1-års kollektiv-
dos från markstrålningen för
jämförelse med tabell 9.4:

10.000 2.000 200

0,2 miljoner manrad

Detta antal cancerfall utgör en så liten ökning av den normala cancerförekomsten att det
troligen skulle döljas av de icke-slumpmässiga ändringarna av denna (se texten)

iC
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Om man inte studerar den totala cancerstatistiken utan i stället
betraktar utvalda åldersgrupper och speciella cancertyper, kan
man något minska kravet på storleken av den stråldos vars verkningar
skulle kunna upptäckas. Detta kan belysas med följande fiktiva exem-
pel, där det antas att en befolkning på 1 miljon människor har fått
en stråldos på 3 rad, dvs en kollektivdos på 3 miljoner manrad. Utöver
den totala cancerförekomsten antas i exemplet att även leukemiföre-
komsten hos barn under 5 år studeras bland de barn som blivit bestrå-
lade som foster. Oetta ger en koncentration av cancerrisken till ett
fåtal år och foster kan antas ha en högre riskfaktor än vuxna.

Tabell 9.8: Exempel på möjligheten att upptäcka en förhöjd cancer-
förekomst genom urval av åldersgrupp och cancertyp.

Storhet

Exempel 1:

Studie av total
cancerförekomst

Exempel 2:

Studie av leukemi
hos barn < 5 år
efter bestrålning
i fosterstadiet

Antal individer:

Normalt antal cancer-

1.000.000 (varav:

-4

fall per ar:

Kollektivdos (manrad)

Riskfaktor (rad~ )

Totalt antal strålnings-
förorsakad cancer:

D:o per år (20 resp 5 år)

Iakttagelser under 1 är:

Normalt antal cancerfall:

Spridning (o)

Förväntat antal extra fall

Procentuell ökning:

N/a:

Iakttagelser under 5 år:

Normalt antal cancerfall:

Spridning (er)

Förväntat antal extra fall

Procentuell ökning:

N/o:

4
3.000

1

4.

(N):

20.

(N):

.000

.000

4<

.200

60

.000

65

60

1,

0,

000

140

300

1,

2,

•K

5%

9

5%

1

10.000 foster)

0,64

30.000
-4

2,5-10

7,5

1,5

0,64

0,8

1,5

230%

1,9

3 (3,2)

1,7

7,5

230%

4,4

I båda fallen är ökningen räknemässigt signifikant. För totalantalet
cancer är det dock en obetydlig procentuell ökning som kan döljas av
systematiska förändringar av cancerfrekvensen av andra orsaker. För
leukemifallet är antalet cancerfall efter 5 år mycket litet (totalt
10-11 fall). Sannolikheten att finna minst 10 fall när man väntar
sig 3 är dock så låg att konfidensnivån är 0,99. Resursbehovet är
dock större för den större gruppen i en epidemiologisk studie och
det är svårare att finna en referenspopulation.
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SKADOR PÅ HUSDJUR OCH LIVSMEDELSPRODUKTION

Läsaren hänvisas till kapitel 5 och 8. De viktigaste skadeverkningarna
blir:

• Akuta skador på djuren till följd av strålningen

a Indirekta skador genom svårighet att sköta djuren
i områden med kraftig markbeläggning

a Förorening av mjölk, i första hand med jod-131, över
mycket stora områden

a Markbeläggning så att vistelse inom vissa jordbruks-
områden måste begränsas

a Tillfällig ytförorening av frukt och grönsaker

o Långvarig förorening av marken så att foderväxter,
spannmål och vegetabilier blir radioaktivt förorenade
med framför allt cesium-137

a Förorening av fisk

Dessa skador diskuteras i kapitel 5- I närområdet kommer de faktiskt
att uppträda i form av skador på djur på ungefär samma avstånd som
kan innebära fara för akuta strålskador på människor. På större av-
stånd blir skadeverkningarna av ekonomisk art genom att vissa livs-
medel inte kan användas. På så stora avstånd att livsmedelsrestrik-
tioner inte ter sig rimliga blir en allmänt förhöjd strålnivå ound-
viklig, vilket kan leda till fall av cancer och ärftliga skador.

På kortare avstånd och vid högre föroreningsnivåer kommer myndigheterna
att kräva förbud mot användning av förorenade livsmedel. Detta för-
hindrar biologiska skador men i stället förorsakas ekonomiska skador.

Särskilt jodföroreningen av mjölk kan, såsom har framgått av kapitel 8,
beröra områden på mycket stora avstånd från olycksplatsen. En reaktor-
olycka på europeiska kontinenten skulle således kunna ge upphov till
sådan jodförorening av svensk mjölk att motåtgärder måste vidtas (an-
tingen genom ställning av djuren eller genom förbud mot användning av
mjölken). Man kan få en uppfattning om de områden som kan beröras genom
att skala upp de mätvärden på föroreningen som erhölls på olika platser
i Europa efter Windscaleolyckan (se diagram i kapitel 8). Det framgår
också av figur 8.6 att tusentals kvadratkilometer redan vid en olycka
av typ BWR4 eller PWR6, dvs med utsläpp av storleksordningen 50 000
curie jod-131 (0,08% av härdinnehållet) får sådan jodbeläggning att
förbud mot användningen av mjölken blir aktuellt. Vid en olycka av
typ BWR2 blir jodutsläppet 1000 gånger så stort. Figur 8.6 antyder
att det i så fall kan röra sig om 100 000 -tals km där mjölken blir
kraftigt förorenad. Vid en så omfattande mjölkförorening blir det
svårare att skaffa ersättningsmjölk och problemen blir avsevärda.
Detta kan således bereda svårigheter i Sverige även vid reaktorolyckor
i andra länder.

Det är svårt att beskriva dessa konsekvenser med kvantitativa mått
annat än genom ovanstående antydan om vilka landområden som kan be-
ro cas.
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SOCIALA OCH EKONOMISKA SKADOR PÅ GRUND AV AVSPÄRRNING AV LANDOMRÅDEN

Tabell 9.9 visar hur stora ytor som berörs av markbeläggning vid stora
olyckor. Innebörden av de angivna dosgränserna är ungefär följande:

Mer än 100 rad på 24 timmar. Denna yta kommer även på lång sikt att vara
utomordentligt svar att återställa för boende. Även om man genom en kombi-
nation av naturlig och konstgjord sanering skulle kunna bli av med 90 %
av aktiviteten skulle återflyttning vara acceptabel först efter flera
decennier om man för permanent boende godtog en dosrat av 5 rad/år. Som
jämförelse kan nämnas att den provisoriska åtgärdsgränsen för radondött-
rar i befintliga bostäder (2000 Bqår/nr) motsvarar 25 rad på 5 år. Den
har av många remissinstanser ansetts böra sänkas snarast möjligt. Gräns-
värdet för yrkesarbete är 5 rad/år.

Mer än 10 rad på 24 timmar. Detta är den yta som kan beröras av evakue-
ring det första dygnet. Utsläppet innehåller så långlivade ämnen att de
som evakueras inte kan återvända på mycket lång tid om ingen sanering
görs. Första årets dos blir större än 150 rad.

Mer än 0.56 rad på 24 timmar. Detta antyder den yta över vilken man kan
fa betyd<_;ide bosättningsproblem. Första årets dos blir nära 10 rad, andra
årets ca 3 rad.

Av tabell 9.9 framgår att vissa bosättningsproblem kan beröra ett tusen-
tal km2 oberoende av vädret. Evakuering för ett antal år berör hundratals
km2 om det är nederbörd vid utsläppstillfället men betydligt mindre ytor
om det är uppehåll. Evakuering för all överskådlig framtid berör tiotals
km2 vid nederbörd och någon enstaka km2 om det är uppehåll. En sammanfatt-
ning ges i tabell 9.10.

Sociala konsekvenser av utrymning av stora områden

Om stora landområden måste utrymmas och avspärras under lång tid
uppstår svåra konsekvenser såväl ekonomiskt (se nästa avsnitt) som
socialt. De psykologiska verkningarna av en katastrofsituation be-
handlas i ett senare avsnitt. Problemen med avspärrning av odlad
mark behandlas bl a i kapitel 5.

För den enskilde individen är givetvis tvånget att behöva lämna sitt
hem och inrätta sig på annan plats ett avsevärt problem som i många
fall kan betraktas som en allvarlig störning med svåra konsekvenser
för de familjer det drabbar. Utrymingar och omflyttningar kan också
påverka individens arbetsmöjligheter och därmed få såväl sociala som
ekonomiska följder. Normala umgängesvägar och kontakter kan helt rubbas.

Från samhällets synpunkt kan störningen av ett antal viktiga samhälls-
funktioner bli allvarlig, framför allt i Örestadsområdet där ett an-
tal verksamheter av stor betydelse för samhället är förlagda. Detta
framgår av länsstyrelsens i Malmöhus län förteckning över sådana verk-
samheter i Volym 3 av strålskyddsinstitutets rapport.

Institutet saknar kompetens att göra någon närmare analys av dessa •
problem men vill fästa uppmärksamhaten på deras existens. Administra-
tionen av avspärrade områden kräver bevakning och tillsyn samt orga-
nisation av tillfälliga besök för underhåll, mätningar och sanering.
Livet i angränsande områden kommer att få en speciell prägel av när-
heten till dessa verksamheter.
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Tabell 9.9: Radioaktivt förorenade landytor vid stora reaktorolyckor
(stråldoserna är beräknade med antagande av en skyddsfak-
tor på 0,33 mot markstrålningen). PWR1A är beräknad för
Ringhals, BWR1 för Barsebäck och Simpevarp. För Forsmark
blir områdena något större än vad som anges för BWR1.

A. Ytor (km2) där markdosen eftev 24 timmar överstiger 0,56 rad

Olyekstyp

PWRU

BWRl

Vädertyp

Pasq B

" C

D

F

Pasq B

C

" D

F

Utan
3

1300

1000

900

550

1100

900

800

200

Vi ml hast ig

nederbörd
5

1000

850

800

550

800

750

750

300

9

350

600

700

500

200

350

600

350

het, m/s

Mod
3

1700

1300

1000

550

1500

1200

900

550

nederbörd:
5

1900

1400

1100

600

1800

1 300

1000

600

9

2000

] J00

1 100

600

1900

1400

Ii 00

600

B. Stor (km ) där markdosen efter 24 timmar överstiger 10 rad

Olyckstyp Vädertyp

PWRIA

BWRl

Pasq B

" C

D

F

Pasq S
ti .»

D

F

Vindhastishot, m/s

Utan nederbörd: MoJ nederbörd:
3 5 9 3 5 ' )

5

15

80

200

2

7

0

0

4

10

40

180

3

5

7

0

2

5

20

110

1

3

3

0

350

300

250

200

300

250

250

200

400

350

300

300

300

300

300

250

350

350

350

350

250

300

300

• 300

Jfc
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Tabell 9.9: Fortsättning

C. itov (km ) dåv markdosen efter 24 timmar överstiger 100 rad

Vindhastighet n/s

Utan nederbörd: Hed nederbörd:

Olyckstyp Vädertyp 3 5 9 3 5

PWR1A

BWR1

Tabell S

Pasq B

C

" D

F

Pasq B

" C

D

F

).1O: Tider för

Markdos under första
24 tinnarna
rad

1

1

0

0

0

0

0

0

påbörjande

Maximalt
rörd yta
km2

0

1

1

0

0

0

0

0

av

be-

0

0

0

0

0

0

0

0

25

30

35

40

20

20

25

30

15
20

25

35

10

10

15

25

sanering och återflyttning

Tid
sanering

för

5

10

10

25

5

5

5

10

påbörjande av
återflyttning

0,5 rad/år 5 rad/år

10

100

1000

400

40

några dagar något år ett par
veckor

några måna- många tio- något år
der tals år

ett par tio-
tals år Ca 150 år många tio-

tals år

Tabellen ger tiden till dess att sanering kan påbörjas om 100 rad/år kan
accepteras som dosrat vid saneringsarbetet. Med nuvarande gräns för strål-
dos i yrkesarbete betyder detta tillåten årsarbetstid av högst 10 veckor
per person. Ingen naturlig sanering har tillgodoräknats (jämför kapitel 4).

Vidare ges tiden till dess återflyttning kan ske om 0,5 resp 5 rad/år kan
accepteras som dosrat för boende. Den senare gränsen är hög för svenska
förhållanden men kunde möjligen accepteras ned hänvisning till katastrof-
situationen. Naturlig och konstgjord sanering antas ha minskat stråldoser-
na till 10 % av värdena utan sanering.

I bägge fallen har skärmningsfaktor 0,33 antagits.
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Ekonomiska konsekvenser av långvarig utflyttning

Strålskyddsinstitutet saknar kompetens att göra några pålitliga
ekonomiska kalkyler. Följande frågeställningar markeras enbart för
att fånga uppmärksamheten hos dem som är bättre ägnade att behandla
problemen.

Vid ett mycket stort utsläpp tillkommer en omfattande markbeläggning
som kan leda till mer än tillfällig evakuering (tabell 9.5). Här följer
några synpunkter på den ekonomiska betydelsen av sådan mer långvarig
utflyttning som kan beröra hundratals kvadratkilometer under flera år.

Hur påverkas vår självförsörjning med livsmedel? Den sammanlagda svens-
ka åkerarealen är ca 30 000 icm̂ . Endast en del av evakueringsorarå-
det är åkerareal. Om t ex 300 km2 blir otillgängligt representerar det-
ta 1 % av åkerarealen och högst några procent av den primära jordbruks-
produktionen. Däremot finns i regionen kring Barsebäck flera stora livs-
medelsindustrier. Om dessa skulle bli otillgängliga kunde vissa delar
av den svenska livsmedelsindustrin bli starkt påverkade.

För de betydligt större områdena med kortvarig evakuering skulle det in-
te möta några hinder att bruka jorden. Däremot är det svårt att förut-
säga vilka krav som skulle ställas på användning av här producerade
livsmedel.

Hur påverkas annan ekonomi? Om en storstad med 400 000 innevånare skul-
le utrymmas skulle ca 5 % av den svenska produktionen tillfälligt in-
ställas. Industrigrenar med särskild koncentration till det berörda om-
rådet skulle naturligtvis få akuta problem. Det skulle fordras särskil-
da utredningar för att belysa hur långvariga och omfattande problemen
skulle bli. En viktig fråga skulle vara om man skulle satsa på sanering
och återflyttning eller om man tills vidare skulle överge området.

Hur påverkas värdet av mark och tomter i det utrymda området? Några
överslagsberäkningar har gjorts i Rasmussenrapporten. Man uppskattar
att mark och tomter skulle kunna säljas till ca 80 % av marknadsvärdet
inför en utrymning förutsedd att räcka ett år. Inför en femårig utrym-
ning skulle värdet sjunka till 40 %, inför en tioårig till 20 7, och in-
för en tjugoårig till 5 %. Naturligtvis är dessa uppskattningar mycket
grova och beroende av en mängd antaganden. Om de vore tillämpliga på
förhållandena efter en svensk reaktorolycka med nederbörd och vindhas-
tighet 5 m/s vid utsläppet skulle följande ungefärliga kostnader uppkom-
ma:

o

Mark och tomter inom ett område på några hundra km skulle minska ned
20 % i värde. Inom ett område på något hundratal km2 skulle nästan hela
värdet gå förlorat. Om marknadsvärdet sätts till dubbla taxeringsvärdet
och om all mark hade det värde som angivits i Volym 3 för Kalmar län
vid vindriktning mot Oskarshamn (3,5 miljoner kronor per km2) skulle
förlusten uppgå till 700 miljoner kronor varav dryft hälften på större
tätorter. 0m 100 000 personer berördes i samhällen med fastighetsvärden
per person som i Oskarshamns tätort (dubbla taxeringsvärdet 0,08 miljo-
ner kronor per person) skulle förlusten appgå till 8 miljarder kronor.
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Om 100 000 personer skul !e flyttas och därvid 50 000 heltidssysselsatta
bli utan inkomsf under i00 dagar skulle bruttoinkomstförlusten bli 1
miljard kronor om bruttoinkomsten för en heltidsarbetande vore 70.00!) kr/
/ar.

Hnligt Rnsmussenrapportens beräkningar skulle bruttofi'rlusten f<"r in-
bh-indadc företag bli av saimii storleksordning. Den sista tredjedelen
av totala bruttoförluston skulle liftga på flyttningskostnader. TdtnJt
sl:»i.lc dessa cimf lyttninsskostnadci" för 100 000 personer bli 3 miljarder
kronor. Huruvida detta är av rätt storleksordning är svart att f"rut-
r.li^n eftersom sa många rm rattanden utan god grund bar Biås t £öms.

ANDHA KKOXOMISKA SKADEVEKO1N0AR

Lftersom bedömningen av <!e ekonomiska skadeverkningjriii faller
licit utani'ur strålskyddsinstitutots kompetensniarätlc sk.ill här
b.-.r.; erinras om erfarenhottnui vid TMl-olyckan:

n Saneringen oiii reparationen av reaktorn (inklusive
ny reaktorhärd) iuii beräknats kosta närmar? I miljarii
dollar.

u ilrsättnijiji.skial r ^a gruntt .iv att kraf tsl.-it ionen i uti1

är i drift har .i;;;.;et!.K dra kostnader |vi ca 1 miljar»!
dollar.

n Do ekonomiska förlusterna fiir andra kraftverk som p.1
grund av TMI-olyckan inte får köra igång, samt för
kärnkraftindustrin, är svårbedömda men mycket stora.

s Jämfört med >!>/f:sa kostnader ter sij.' de t-rsättningiir sura
iiittills har utbetalats till 2800 barnfamiljer som foJ.jde
guvernörens rAd att lämna området blygsamma: i,2 mil-
joner dollar. Totalt lämnade emellertid 140 000 människor
området, varför de verkliga kostnaderna är betydligt
större.

i33it0].iP)GJ SKA VKRKXINGÅR

Psykologiska reaktioner pa radioaktiv förorening av omgivning och
livsmedel behandlades i föregående avsnitt. Vid en mycket stor o!yck;i
n!("f' många döda- och sjul.aomsinll tillkommer sannolikt en allvarligare
pr yi: M ogjsk skadebild. !.n stor del av alla drabbade k-m väntas fr
til i fill Ii ga ångestsymptora ocii många kan få kvarståendi' meu.

B.-apport frår. katastrofmedjclnska oraanisationskomnittén

Psykiska reaktioner vid katastrofer har nyligen behandlats av Tra,-.-;
B"'mv. •T-II Henry Lorin i -skri; L nr 38 från katastrofmediciuskj iM-jwri.j.;-
t i-'-i:-,kommi ttén vid försvarets forskningsanstalt. Enligt denna rapport
finns vissa gemensamm." lira;; beträffande det mänskliga beteendet vi-.!

<3 olvckor:
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"Forperioden. I denna period då en katastrof är möjlig, visar erfaren-
heten att det görs förhållandevis litet konstruktivt för att förbereda
sig på en kommande olycka. Manga intar en förnekande attityd, förring-
ar sannolikheten eller menar att inga förberedelser kan hjälpa.

Militära erfarenheter visar att en enhet är mer funktionsduglig under
strid om den förbereds på sannolikheten av strid. Det kan förmodas att
även under fredsmässiga förhållanden en befolkning kan göras mer funk-
tionsduglig vid en olycka om den görs medveten om faran innan. Grupper
som tidigare varit utsatta för katastrofer tycks ha en bättre förmåga
att reagera adekvat inför nya katastrofer, vilket kan tyda på en i för-
väg höjd psykisk beredskap.

Varningsperioden. Den verkliga varningsperioden inför en katastrof är
ofta kort. Skräcken blir dominerande, reaktionen blir mer präglad av
överaktivitet än av effektivitet. Människor försöker söka skydd eller

. fly och familjemedlemmar söker hektiskt efter varandra. De individer
som alltför starkt har förnekat faran och inte heller kunnat förbereda
sig tenderar att reagera mer orealistiskt och omdömeslöst. De kanske
flyr panikartat åt fel håll eller skyddar sig otillräckligt. Vid kata-
strofer som sker plötsligt utan varning tenderar sådana reaktioner att
öka i omfattning.

Katastrofperioden. Här sker själva ödeläggeIsen med eventuella kropps-
skador och dödsfall. Alla försöker skydda sig bäst de kan, kommunika-
tionen mellan människor bryter samman, liksom kontrollen över händel-
serna. Här inträffar den akuta traumatiska reaktionen. Beteendet hos
de drabbade är mycket anhängigt av den förberedelse de kunnat göra fö-
re katastrofen.

Flera oberoende studier visar att individerna reagerar efter tre prin-
cipiella mönster i denna period: 12 - 25 % av människorna verkar rela-
tivt lugna och samlade. De behåller sin handlingsförmåga och försöker
hjälpa andra. Antalet i denna grupp tycks öka om ledarpersoner engage-
rar gruppen i meningsfyllda aktiviteter, vilket verkar angestdämpande.
Ungefär 75 % av människorna reagerar med viss förvirring och hjälplös-
het. 10 - 24 % av människorna reagerar med mer orealistiskt beteende
och förlust av kontrollen. De kommer in i förvirringstillstånd och rea-
gerar med aggressionsutbrott, ångest och stereotypt beteende. I ett få-
tal fall kan psykosliknande tillstånd utvecklas.

Rekylperioden. Denna period inleds omedelbart efter det själva ödeläg-
geisen upphört. Individerna upplever först isoleringen, de är skilda
från varandra och den övriga omvärlden och hänvisade till sig själva.
Isoleringen upphör först när den målinriktade hjälpaktiviteten kommit
igång och hjälp utifrån också börjat komma. De som oftast först åter-
vinner fattningen är folk som p g a sin yrkeserfarenhet snabbt ser si-
na uppgifter såsom brandmän, läkare, sjuksköterskor etc. Dessutom bru-
kar informella ledare i samhället ta på sig det första ansvaret och
uppmuntra andra att ta itu med uppgifter. De drabbade känner behov av
att söka stöd hos varandra. Somliga upplever den emotionella urladd-
ningen först nu. De som behållit kontrollen över sina känslor stärker
sin självtillit genom detta och orkar fortsätta med att fungera rea-
listiskt och målinriktat. Oftast tycks individens tidigare förmåga
att anpassa sig i gruppsituationer påverka hans möjligheter att nu gå
in i gruppgemenskapen på ett konstruktivt sätt."

1:
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Efter katastrofen finns fyra typiska faser då individen är respektive
chockad, lätt påverkbar, starkt aktiv och oegennyttig samt kritisk
och letande syndabockar. Samtliga faser kan passeras på timmar, dagar
eller veckor och vissa personer tycks bara gå genom någon enstaka fas.

Studier av människor som under krigsförhållanden utsatts för bombning
eller som utsatts för civila katastrofer visar att mellan 75 och 90 %
lider av akuta ångestsymptoro eller psykosomatiska reaktioner de när-
maste dagarna efter katastrofen. (En psykosomatisk reaktion inbegriper
både kropp och själ med kroppsliga symptom av psykiskt eller känslomäs-
sigt ursprung.) Olika faktorer, t ex tidigare neurotiska besvär, bi-
drar till att förlänga symptomperioden.

Allvarliga och långvariga former av känslomässiga störningar tycks in-
träffa hos människor som antingen skadats fysiskt eller nätt och jämt
undgått att skadas. Sömnsvårigheter ger särskilda problem eftersom de
berörda behöver sova för att bättre kunna bearbeta sina upplevelser.

Vissa människor genomgår inte den förväntade förbättringen efter om-
störtande upplevelser. De kan uppvisa långvariga personlighetsföränd-
ringar med skygghet, ängslan, sänkt självförtroende och upplevelse av
världen som en osäker plats.

En grupp människor tycks tillfriskna från den akuta fasen men upp till
många decennier senare uppvisa reaktioner som depression, irritabili-
tet, uttröttbarhet, huvudvärk, ökad handsvett och hjärtklappning. Av
civilbefolkning såsom överlevande från naturkatastrofer eller koncen-
trationsläger har ca 70 % av de som upplevt akuta ångestsymptom någon
form av kvarstående men senare i livet, som ger avsevärda anpassnings-
problem. Här måste emellertid beaktas att andra samtidiga ogynnsamma
faktorer förutom den psykiska skadebilden förekommit.

Amerikanska forskningsresultat

Professor Quarantelli från katastrofforskningsinstitutet i Ohio har
en något mindre dramatisk bild av reaktionerna vid en katastrof. Ur
hans forskningsresultat kan följande viktiga slutsatser dras:

1. 'Panik är sällsynt vid katastrofer. Folk handlar rationellt. Om
resultatet inte alltid blir vad myndigheterna tycker skulle ha
varit bäst, beror det ofta på att myndigheterna inte har lämnat
tillräcklig information för vettiga beslut.

2. Personer som drabbas av en katastrof lamslås inte av apati.
De som normalt är oföretagsamma fortsätter att vara oföretagsamma,
de som normalt är handlingskraftiga blir om möjligt extra handlings-
kraftiga. Ofta har viktiga avgöranden och insatser gjorts på ett
vettigt sätt innan myndigheternas beredskapsplanerade insatser har
hunnit göras.

3. Myndigheter skapar ofta problem genom att gå ut med ofullständig
information* som är tillräcklig för att folk skall känna ett hand-
lingsbehov men otillräcklig för att ge besked om vad som helst bör
göras.
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4. Katastrofplaner bör fånga upp förväntade beteenden och i n t e

tvinga de berörda att anpassa sig efter planen.

5. Katastrofplaner bör inte stå eller falla med ei given förväntad
olyaksutveakling utan måste ge spelrum för improvisation.

Fingerad katastrof i Barsebäck

Ungdomsradions reportage hösten 1973 om en fingerad katastrof i
Barsebäck uppfattades av många som om det gällde en verklig kata-
strof. Enligt en utredning vid Lunds universitet trodde 60 Z av
lyssnarna detta. Många fick panikliknande känslor men det ledde inte
till panikartade handlingar. Istället ringde var femte någonstans för
att få mera uppgifter om vad som hänt eller för att få tala med sina
närmaste. Beteendet stämmer med Quarantellis slutsatser.

Svårt sjuka människor

Vid evakuering uppstår svåra problem med flyttning av svårt sjuka män-
niskor. I genomsnitt dör varje dag en person av 20 000. En evakuering
av 100 000 personer under några dygn omfattar således ett tiotal döende
personer. Därtill koraner några hundra svårt sjuka personer som är myc-
ket svars att flytta. Givetvis innebär sådana flyttningar stora psykis-
ka påfrestningar för sjuka, anhöriga och personal.

Personal som behöver Medverka i räddningsarbete

Strålskyddsinstitutet redovisar i Volym 2 en studie av psykologer be-
träffande attityden hos personer som kan väntas behöva medverka i rädd-
ningsarbete (sjukvårdspersonal, transportpersonal, lantbrukare). Studien
visar att bristande information är ett stort problem. Många intervjuper-
soner förklarar att de troligen inte vill medverka i räddningsarbete i
samband med radioaktivitet. Med bättre information skulle de få möjlig-
heter att bedöma riskerna med arbetet och kanske acceptera sådana
arbetsuppgifter som är mindre riskabla ur strålningssynpunkt.

KONSEKVENSLINDRING GENOM BEREDSKAPSINSATSER
Av kapitel 4 framgår att snabb evakuering kan minska markdosen för per-
soner i närregionen till bortåt hälften jämfört med långsam evakuering.
En väl planerad beredskap kan betyda dels att evakueringen kommer igång
tidigare än annars för stora delar av befolkningen, dels att den går
snabbare för t ex gamla och sjuka som utan hjälp skulle ha svårt att
göra en snabb utrymning.

En halverad stråldos från markbeläggning kan i vissa väderfall betyda
kraftigt minskad risk för dödsfall och allvarliga sjukdomar efter be-
strålningen. Tabell 9.2 samt fig 9.9 - 9.12 visar t ex att under vissa
antaganden nästan alla akuta dödsfall från helkroppsbestrålning skulle
kunna undvikas. I sådana fall skulle också upp till något tusental döds-
fall kunna förhindras. Likaså skulle ett stort antal aborter kunna und-
vikas.

"L-
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För personer utanför närregionen betyder inte bättre beredskap någon
nämnvärd dosminskning, med undantag för sköldkörteldoser. Kollektivdo-
sen som huvudsakligen faller på personer utanför närregionen påverkas
därför bara i relativt liten omfattning av beredskapsåtgärder. Snabbt
intag av jodtabletter i stor omfattning även på stora avstånd kan dock
väsentligt påverka den kollektiva sköldkörteldosen. Tillräckligt snabbt
intag förutsätter att jodtabletterna finns nära till hands när de behövs.

Det är svårt att se hur beredskapsinsatser skulle kunna nämnvärt lindra
inverkan från nedsmutsning av mark och vatten efter en stor olycka. En
sorts beredskapsinsats som kan leda till snabbare insatser består i
forskning om motåtgärder.

God beredsk<v innefattande information till allmänheten och särskilda
målgrupper kan leda till att en olycka får mindre psykologiska verkning-
ar. Rädslan kan minska och villigheten att delta i hjälparbete öka.

En beredskap som leder till snabbare och effektivare hjälparbete kan ha
stor ekonomiska betydelse. Färre skadefall i närregionen och snabbare
återgång till reglerade förhållanden kan betyda mindre produktionsbort-
fall.
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SCENARIUM FÖR ETT STORT UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN
EFTER EN OLYCKA AV TYP BWR1 I BARSEBÄCKSVERKET

Detta är ett helt fingerat exempel. Möjligheten av utsläpp med
liknande följder för omgivningen kan, såsom framgår av rapporten,
inte helt uteslutas^ Konsekvenserna av den antagna typen av olycka
skulle kunna bli såväl större som mindre, beroende av vindriktning
oeh väderleksförhållanden. Avsikten har inte varit att vare sig
bagatellisera eller överdriva en möjlig konsekvensbild. Exemplet
är enbart ett försök att ge en lättfattlig totalbild av ett av de
många möjliga händelseförlopp föv vilka utredningen ger bakgrunds-
material.

Exemplet bygger på den nuvarande beredskapsorgansiationen. Om be-
redskapen förbättras enligt förslagen föv vidgat syfte i Volym
1 ooh 2, skapas betydligt bättre förutsättningar än i exemplet att
snabbt larma allmänheten oah kartlägga markbeläggningens omfatt-
ning.

Dag 1 Det är lördagsmorgon i Barsebäck, med regn och svag vind mot
1980-03-29 Lund. I kärnkraftverket inträffar en driftstörning. Den är av
kl 07.40 sådant slag att den skall utlösa haverilarm.

07.50 Vakthavande ingenjören ringer enligt beredskapsplanen polisen
i Lund och lämnar larmmeddelande. Samtidigt slås larm med tyfoner
för att varna personer i närområdet.

07.55 Polisen för larmet vidare genom att ringa ett antal myndigheter
enligt en larmlista. Först ringer man Sveriges Radio, Södra
distriktet.

Man får inget svar, eftersom växeln på lördagar inte öppnar
förrän 08.30 på lördagsmornar. Man ringer vidare enligt en
telefonlista och får tag på en distriktsingenjör i lokal-
radion som råder polisen att vända sig till P3 i Stockholm.

08.10 Samtidigt börjar nyfikna och oroliga människor ringa polisen,
Barsebäcksverket och andra som kan tänkas veta besked och
frågar vad tyfonlarmet betyder. Några vaknar av larmet och
slår på radion.

08.20 Polisen når sändningsledare vid P3 i Stockholm och läser enligt
nödinstruktionen upp texten till det "första meddelande" som
normalt skulle ha sänts av lokalradion.

08.25 P3 går ut med larmmeddelandet och lokalradion som redan lar-
mats följer strax efter.



Radiomeddelandet har följande lydelse:

"Länsstyrelsen i Malmöhus län meddelar:

Ett oförutsett utsläpp av radioaktivitet har inträffat
vid kärnkraftverket i Barsebäck. Omfattningen är ännu
inte helt klarlagd varför länsstyrelsen uppmanar allmän-
heten i Vikhög att tills vidare hålla sig inomhus. Läns-
styrelsen återkommer i P3 med närmare upplysningar om ut-
släppets omfattning och om ytterligare skyddsåtgärder som
eventuellt måste vidtagas."

08.25 Under tiden har en annan befattningshavare hunnit larma brand-
kår och ambulans i Lund och sökte 08.15 få kontakt med någon
tjänsteman på länsstyrelsen. En av befattningshavarna på läns-
styrelsens personförteckning i beredskapsplanen nås i hemmet kl
08.25.

08.25 Samtidigt ringer personal från kärnkraftverket till Studsviks
telefonväxel och föreslår att strålskyddsinstitutet och bered-
skapsnämnden mot atomolyckor skall larmas.

08.30 Studsviks växel ringer experter i beredskapsnämndens akutgrupp
enligt en förberedd telefonlista. Lyckligtvis är många anträff-
bara eftersom det är lördagsmorgon. Samtidigt underrättar den
tjänsteman från länsstyrelsen, som anträffats, landshövdingen
som också är i sin bostad.

08.35 En tjänsteman från strålskyddsinstitutet beger sig till insti-
tutet med bil för att ställa iordning sambandscentralen. När
han kommer fram (09.00) finner han ett telexmeddelande från
kraftverket med uppgift att man ser allvarligt på situationen.
Telexmeddelandet ger en del, men inte tillräcklig, teknisk in-
formation.

08.40 Polisen i Lund har nu även larmat kustbevakningens sambands-
central men har svårigheter att få kontakt med vägmästarna i
de områden som kan beröras. Man ringer Strålskyddsinstitutet,
vars telefonsvarare hänvisar till Studsviks växel. Polisen ringer
Studsvik och får veta att man redan håller på att ringa strål-
skyddsexperterna enligt larmlistan.

08.40 Såväl lokalradion som P3 har nu läst upp varningsmeddelandet
flera gånger. Man har ringt från Barsebäcksverket och föreslagit
att även de som bor i Löddeköpinge, Bjärred och Kävlinge bör
uppmanas hålla sig inomhus och fortsätta att lyssna på radio.
Radion ändrar sitt meddelande men lägger nu in extra nyhets-
kommentarer som får större genomslagskraft än myndighetsmedde-
landet.

08.40 Polispatruller utgår från Lund och Landskrona sedan man hämtat
skyddsmask, dosimeter och jodtabletter på polishuset. De har
i uppgift att upprätta vägspärrar, men har order att låta
trafik ut ur området passera obehindrat.

08.40 Brandkåren i Lund sänder ut två indikeringspatruller i en
radioutrustad brandbil. De kör längs en anvisad vägslinga och
rapporterar sina mätvärden till Lunds brandstations alarmerings-
central som vidarebefordrar uppgifterna, ännu sä länge bara till
kraftverket eftersom länsstyrelsens räddningsledning ännu inte
är i funktion.
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08.50 En tjänsteman från länsstyrelsens försvarsenhet är på väg till
länsstyrelsens lokaler i Malmö. En expert från kärnkraftinspek-
tionen beger sig till strålskyddsinstitutets kontaktcentral.
Personal från såväl strålskyddsinstitutet som kärnkraftinspek-
tionen som larmats via Studsviks växel börjar improvisera tele-
fonkedjor för att nå så många som möjligt.

08.50 Många har nu nåtts av radiomeddelandena när de slagit på radion
på morgonen. De flesta är dock ännu ovetande om haverilarmet.
De som lyssnat på radion börjar ringa runt för att berätta vad
de har hört för släktingar och vänner. Telefonnätet blir efter
hand mycket hårt belastat.

09.00 De första journalisterna börjar ringa polis, länsstyrelse och
kraftverk, men har svårigheter att nå någon som har tid att tala
med dem eller som vet vad som har hänt.

09.05 Den tjänsteman som först kommit till strålskyddsinstitutet kopp-
lar upp telefoner med direktlinjer förbi institutets växel, som
ännu inte har bemannats. Han försöker ringa länsstyrelsen i Malmö
utan att lyckas och ringer då Barsebäcksverket och meddelar att
beredskapsnämndens kontaktcentral börjar bli bemannad. Strax
därefter kommer en expert från kärnkraftinspektionen samt en
tekniker från Vattenfall.

09.10 Personal har nu kommit till länsstyrelsen som börjar bli besluts-
mässig. Landshövdingen är på väg och tjänstemän från försvars-
enheten, som känner till beredskapsplaneringen är tillgängliga.

09.10 Vakthavande befäl på polisstationen i Lund har nu larmat även
jourhavande läkare på akutmottagningarna vid Lunds lasarett och
Malmö Allmänna Sjukhus. Han har också ringt in följande telefon-
meddelande till politigården i Köpenhamn:

"Politiet i Lund meddeler alarm fra Barsebäcks-
verket klokken 07.50. Telex fölger."

Kl 08.50 (15 minuter efter telefonmeddelandet) sändes följande
telex till Politidirektören i Köpenhamn:

"POLITIET I LUND MELDER LARM FRA BARSEBÄCKS-
VERKET KLOCKEN 07.50. ÄRSAG TILL ULYKKEN ??
VINDRIKTNING MOT SEKTOR 3. VINDHASTIGHET
3 M/S. STRÄLLARM GIVET I VIKHÖG."

09.20 Meteorologisk expertis arbetar för fullt med väderprognoser för
södra Skåne. Mätpatrullerna har inte rapporterat några strål-
ningsvärden.

09.30 En kraftig ångexplosion sker i kraftverket och personalen med-
delar länsstyrelsen, med vilken man nu har tät kontakt, att man
befarar ett stort utsläpp av radioaktiva ämnen.

09.45 Ett nytt radiomeddelande uppmanar alla personer söder om en linje
Landskrona-Eslöv-Degeberga att hålla sig inomhus och lyssna på
program 3 för vidare information. Det blir mycket svårt att komma
fram per telefon.

09.50 Kärnkraftinspektionen beordrar Barsebäcksverket att stoppa driften
av den reaktor som inte har skadats. Vid kraftverket är man hårt
belastad men strålnivån är måttligt hög även om två personer har
fått stråldoser över den normala dosgränsen.
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09.55 Strålskyddsinstitutets beredskapsnämnd har underrättats om
ångexplosionen och erbjuder länsstyrelsen hjälp med att få
fram 100 000 jodtabletter som Vattenfall har i lager vid
Lahall gasturbinstation på Väröhalvön. Man lyckas ordna taxi-
flyg från Göteborg och varskor personal vid Lahall.

10.00 Mätpatrullerna inom ca 5 kms avstånd börjar rapportera att
man kan påvisa strålning. Klockan 10.10 rapporterar en patrull
att dess instrument visar så höga strålnivåer att man riskerar
att få högre doser än tillåtligt om man stannar i området. Mät-
ningarna inställs tillfälligt och all personal beordras till
området mellan Malmö och Lund. Man förbereder att skaffa fram
helikopterburna mätpatruller som kan göra mätningar i området
mellan Lund och Simrishamn. En mätpatrull från Studsvik sägs
vara larmad för att komma med helikopter till Barsebäck, men
det är oklart när.

10.30 Det står nu klart att ett mycket stort utsläpp har skett och
man befarar en olycka av typ BWRl och börjar planera för det
värsta. Regeringen underrättas. Den departementtjänsteman med
vilken man har fått kontakt säger att regeringen troligen kommer
att begära internationellt bistånd, men det är oklart vad inne-
börden av detta kan vara. Med ledning av väderuppgifter från
SMHI (som larmats samtidigt som beredskapsnämnden mot atomo-
lyckor) beräknas det radioaktiva molnet ha nått Lund omkring
klockan 11.00, Simrishamn klockan tre på eftermiddagen och Polen
samt Sovjetunionen på söndagseftermiddagen.

10.35 Länsstyrelsen beslutar sig för att dela ut alla tillgängliga
jodtabletter, men ser inte hur det skall gå till med tanke på
de höga strålnivåer som rapporteras vid Löddeköpinge, 6 km
i vindriktningen från kärnkraftverket, flera rad per timme.
Brandkårspersonalen skulle utsättas för alltför stora risker
om man körde runt och delade ut tabletter

11.00 Händelsen är nu en stor nyhet i massmedia och myndigheterna
blir hårt belastade med frågor. Telefonförbindelserna försvå-
ras allt mer. Strålskyddsinstitutets telexapparat, som har
varit viktig för att förmedla tekniska uppgifter, börjar störas
av telexförfrågningar från andra länder.

12.50 Taxiflyg med jodtabletter landar i Eslöv, enligt överenskommelse.
Länsstyrelsen får bekräftat att några helikoptrar kommer att
kunna bli tillgängliga för mätuppgifter. Man har fått fram
instrument och kunnig personal.

13.30 Länsstyrelsen i Kristianstads län har nu också samlats och upp-
rättar kontakt med Malmö via ett militärt kommunikationsnät.
Utrymning av Lund beslutas kl 13.30. I Malmö råder stor oro
och myndigheterna har problem med att avråda människor från '
att lämna staden och riskera komma in i radioaktivt belagt om-
råde. I Köpenhamn är befolkningen mycket upprörd. Svenska re-
geringen har samlats.
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13.40 Trafiken på södra stambanan hejdas. Ingen tågtrafik tillåts
söder om Landskrona-Eslöv annat än vad som kan improviseras
för att underlätta evakueringsåtgärderna. Utrymningen av Lund
dirigeras norrut under det att transportfordon hämtas söder-
ifrån. Landshövdingen håller presskonferens i Malmö och talar
i radio och TV. Han kan meddela att det radioaktiva molnet har
passerat och att Ma]mö är utanför riskområdet. Strålrisker
finns nu bara inom de områden där radioaktivt nedfall på mar-
ken kan påvisas.

14.50 Studsviks helikopter landar vid Barsebäcksverket.

15.15 Med ledning av omfattande helikoptermätningar beordras 15.15
utrymning av områden utanför Lund med kraftig radioaktiv markbe-
läggning. Det berör en stor del av sektorn Kivik-Barsebäck-
-Ystad och ca 30 000 människor utöver ca 100 000 i Lund.

15.30 Från huvudförrådet med 100 000 jodtabletter i Eslöv sänds
tabletter till några vägknutar där trafiken med evakuerade
väntas passera. Polis och personer som är villiga att hjälpa
till (skyldighet finns enligt atomskyddslagen) delar ut tab-
letter till dem som passerar. Det har nu gått så lång tid att
jodtabletterna inte har full effekt, men de minskar ändå strål-
dosen i sköldkörteln till ungefär hälften.

16.00 - Tack vare ett antal lyckliga omständigheter blev rätt få män-
niskor bestrålade utomhus av det passerande radioaktiva mol-
net. Utsläppsförloppet var förhållandevis långsamt och inånga
handlade snabbt. De flesta lydde myndigheternas uppmaning att
stanna inomhus tills det var dags för utrymning. En stor hjälp
var att olyckan hade hänt vid en tidpunkt när de flesta famil-
jerna var samlade i sina hem.

Störst var problemen på Lunds lasarett samt St Lars och Vipeholms
sjukhus. Det dröjde till sent på natten innan man hunnit få tag
på tillräckligt med lämpliga fordon och personal för transpor-
ten. Några av personalen hade gett sig iväg tidigt, kanske av
oro för den egna familjen.

Särskilt bekymmersam var evakueringen av tre döende patienter
som först måste flyttas ner i källarlokaler för att personalen
skulle få skydd medan stora ambulanser skaffades fram och spe- .
cialutrustades.

Några äldre lundabor måste tvingas iväg med polishjälp. Det före-
kom också fall av ångest och hysteri under evakueringen. En del
blev illamående och kräktes, men de experter som blev tillfrågade
trodde inte att det hade något samband med strålningen utan
hade psykiska orsaker.

Lantbrukarnas djur vållade särskilda problem. En del bönder i
utkanten av evakueringsområdet fick tillåtelse att stanna något
dygn extra, tills djurtransport hade ordnats, men det krävdes
särskilda instruktioner. Alla andra tvingades att ge sig av och
lämna djuren. Länsstyrelsen förbjuder användningen av mjölk.
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Andra dagen Nästa dag hade illamåendet upphört hos nästan alla som inte
mått bra. I stället är många chockade, deprimerade eller arga.
Inkvartering ordnades överraskande lätt på frivillig väg och
många öppnade sina hem för de evakuerade. Xndå uppstår åtskil-
liga kontroverser när sinnena varit på helspänn.

Experter är i full gång med att kartlägga markbeläggningen,
bl a med hjälp av flygplan. Rapporter strömmar in om kraftig
radioaktiv beläggning långt bort på Österlen, men beläggningen
varierar starkt; i Tomelilla var exempelvis mätvärdena av
meteorologiska orsaker lägre än på andra ställen.

Molnet är nu på väg mot Kaliningrad och man rapporteras företa
skyddsåtgärder i området längs polsk-sovjetiska gränsen. IAEA
i Wien erbjuder sig att hjälpa till med organisationen av in-
ternationella insatser och utländska experter kommer med flyg
till Malmö.

I Stockholm har experterna i beredskapsnämndens akutgrupp på
strålskyddsinstitutet varit i gång med utredningar hela natten
och lämnar över till utvilade kolleger. Länsstyrelsens försvars-
enhet, som har fåtalig personal, måste vila för att kunna
fortsätta räddningsarbetet. Landshövdingen har inte sovit
på hela natten men har ställt upp på den ena presskonferen-
sen efter den andra.

Tjänstemän i ledningen för såväl kärnkraftinspektionen som
strålskyddsinstitutet kommer till Malmö på länsstyrelsens be-
gäran. Statsministern och ett par regeringsmedlemmar kommer
också till länsstyrelsen, där de uttröttade tjänstemännen blir
alltmer belastade. Statsministern återvänder till Stockholm
på kvällen. Regeringen beslutar i ett sammanträde sent på kväl-
len att ställa av samtliga kärnkraftverk och att införa elransonering.

Tredje dagen Inga hälsoeffekter av strålningen märks. Myndigheterna råder
via radio och TV dem som kommit från det mest utsatta området
att uppsöka något större sjukhus för mätning av mängden radio-
aktiv jod i sköldkörteln. Detta belastar sjukhusen hårt över
stora delar av landet och det visar sig att några av dem som
söker läkare aldrig har varit i närheten av det strålnings-
drabbade området. Sjukhusen belastas också svårt av evakuerade
patienter och havande kvinnor som är oroliga att deras barn
skall födas med någon missbildning.

Ett överhängande problem är de husdjur som lämnats kvar i det
drabbade området. Särskilda patruller skickas ut för att efter
bästa bedömning flytta eller avliva djurbesättningarna. De kan
bara arbeta ett fåtal timmar i centrum av området. Många bönder
protesterar och vill helst själva ta hand om sina djur. Läns-
styrelsen begär militärt bistånd enligt kungörelsen om militär
räddningstjänst för att hindra personer att bege sig in i det
avspärrade området.

Tionde dagen Ännu har inga hälsoeffekter märkts, även om ett antal personer
som blivit sjuka sätter detta i samband med olyckan. Några
kvinnor som förlorat sina foster genom spontan abort tror att
detta har sin orsak i strålningen. Rykten cirkulerar att antalet
spontanaborter har ökat påtagligt.
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Gravida kvinnor upplyses om att det faktiskt kan föreligga en
risk för missbildning om de har varit i det drabbade området.
De erbjuds abort, särskilt om de är i andra månaden. Sammanlagt
ett hundratal kvinnor utnyttjar abortmöjligheten.

Mjölk från hela Skåne får nu åter saluföras. Det förbud som
sedan den första dagen gällt all mjölk söder om linjen Lands-
krona-Åhus upphävs. Alla kor är stallade och provtagningar har
visat att jodhalten i mjölken är låg. Kontrollmätningar sker
ändå vid mejerierna med de instrument som finns för detta ända-
mål.

Tjugonde De senaste dagarna har rätt många av de evakuerade börjat bli
dagen trötta och förlorat aptiten. Hälsovårdsmyndigheterna har sänt

ut en snabbt hopkommen informationsfolder som beskriver sym-
tomen vid akut strålsjuka och råder dem som känner sig sjuka
att söka läkarvård. Vid några av de större sjukhusen har man
under föregående vecka förberett vård av strälskadade på grund-
val av de symtom som nu börjar märkas.

Fjärde veckan Sverige står nu i centrum för världens intresse. Ett antal
länder har tillsatt undersökningskommissioner för att utreda
hur den svenska reaktorolyckan påverkar deras kärnenergiprogram.
Den svenska undersökningskommissionen har haft ett antal "hea-
rings" med kraftindustri och myndigheter. Massmedia letar efter
syndabockar bland industri, myndigheter och politiker.

Allt fler känner sig sjuka. Symtomen blir allt starkare och
några börjar tappa hår. Till slut ligger några hundra personer
på olika sjukhus. De som är mest illa däran är mycket matta,
har diarré och omfattande håravfall. De skyddas mot infektioner
som deras kroppar nu är för svaga att motstå.

Lantbrukarna i området närmast det evakuerade uppmanas att vår-
plöja omsorgsfullt och vända ner ytskiktet så djupt som möjligt.
I detta område påbörjas också omfattande rengöringsarbeten i
samhällena, men man finner att stråldoserna till dem som skall
försöka spola och blästra väggar och forsla bort växtlighet blir
besvärande stora och effekten obetydlig. Det som inte redan runnit
bort med regnet har bitit sig fast rätt väl.

En debatt har kommit igång rörande acceptabla stråldoser för
återflyttning, och dosintervallet 1-5 rad för det första året
nämns. Samtidigt visar de ingående strålningsmätningarna att
sådana årsdosez kan överskridas även utanför det avspärrade om-
rådet. Frågan är därför var det är lämpligt att bo kvar. Skall
området utvidgas?

Regeringen tillsätter en utredning om ekonomisk stöd till drab-
bade områden. De ekonomiska förlusterna uppskattas vara av stor-
leksordningen tiotal miljarder.
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Andra månaden Fjorton av de akut strålsjuka personerna avlider, trots stora
Maj 1980 vårdansträngningar. De övriga ser ut att klara sig.

Det är nu uppenbart att större delen av evakueringsomradet naste
lämnas obebott under mycket lång tid. Man talar om decennier och
för de kraftigast förorenade delarna, längs sträckan Flädie-
-Lund-Dalby, kan det vara frågan om mer än hundra år.

Industrin oroar sig för elransoneringens verkningar.

Fjärde månaden Många som har hört att inandade radioaktiva ämnen vid en stor
Juli 1980 olycka kan ge farlig lunginflammation efter några månader oroar

sig, men experterna säger att stråldoserna inte varit tillräck-
ligt höga. Lyckligtvis är det också mitt i sommaren och lung-
inflammation är sällsynt.

1981 Ingående kartläggningar av strålnivåerna har gjorts. Evakuerings-
området är fortfarande avspärrat, med undantag av mindre områden
där mer ingående mätningar visat att beläggningen inte var så
kraftig. Trafiken kan ändå passera längs sanerade vägar. Man
tänkte först lägga upp vallar och betongskydd till skydd mot
omgivningen, men fann att stråldosen under passagen blev så
liten att det var tveksamt om det var rimligt att kräva omfat-
tande arbetsinsatser inom det radioaktiva området.

Många har lämnat sina hem utanför det avspärrade området, eftersom
strålnivån är avsevärt högre än naturligt. Undersökningskommissi-
onen har avgett en kritisk rapport om orsaken till olyckan och
föreslår bl a en expertkommitté för att ge förslag till gräns-
värden och åtgärdsnivåer för boende i förorenade områden samt
för ersättningsfrågorna.

Ett par fall av leukemi har inträffat bland nyfödda barn
i den evakuerade befolkningen, men något samband med strål-
ningen går inte att påvisa.

Samhällsekonomin är ansträngd och industrin har svårigheter.
Därför minskar också elbehovet.

Man prövar ett antal saneringsåtgärder i Tomelilla. Om de
lyckas skall man också använda dem i Simrishamn. Ett antal
laboratorier, bl a radiofysiska institutionen i Lund, som
flyttat sin verksamhet till Malmö, samt försvarets forsknings-
anstalt, strålskyddsinstitutet och Studsvik har samordnat sin
mätverksamhet och fått särskilda resurser för aktivitetsmät-
ningar på livsmedel. Man söker successivt analysera vilka
livsmedel som är tjänliga som föda från förorenade områden.
Ett nordiskt samarbete har inletts.

Den evakuerade befolkningen är rastlös: När kan man återvända?
Skall man anpassa sig för en tillvaro på annan plats eller kan
man räkna med att någon gång få återvända hem?

Särskilda patruller gör korta besök i Lund, bl a för att hämta
värdeföremål, viktiga handlingar, olika ting i butiker, förråd,
universitetslaboratorier, museer, etc. Privatpersoner får sär-
skilda passerkort för vistelse i staden ett fåtal tinnar per
dygn en gång i månaden. En särskild "tull" msste upp-
rättas för kontroll av vad som förs ut ur området.
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1983 Man väntar sig att strålningen skall förorsaka totalt ca 20
extra fall av leukemi bland barn. Sköldkörtelrubbningar visar
sig bland barn och ungdomar. I en del fall blir det nödvändigt
med medicinering resten av livet. Ett 100-tal sådana skador vän-
tas uppstå.

En del personer vill återvända till Tomelilla, och Simrishamn,
men återflyttningen försvåras av att det är svårt att fylla
alla funktioner i samhällena, t ex skolverksamheten, och att
det inte finns samma arbetsuppgifter som tidigare.

I lantbruksområdena utanför de belagda områdena börjar livet
återgå till det normala. Köpmotståndet mot lantbruksprodukterna
har försvunnit och man börjar kunna lätta på en del av de rest-
riktioner på försäljningen som tidigt infördes.

1990 En kraftig torka gör elransoneringen kännbar för den svenska
industrin som annars har återhämtat sig. Stora ansträngningar
har gjorts att finna nya energikällor av alla de typer som dis-
kuterades före olyckan 1980. En ny debatt har börjat om man
åter skall ta några av de avstängda kärnkraftverken i drift.

2010 Man har nu kunnat krympa det avspärrade området och en åter-
flyttning har skett till de områden som människor tidigare
lämnade frivilligt av oro för förhöjda strålnivaer. Ekonomi-
och arbetsmarknad börjar bli mer normal. En ökning av cancer-
förekomsten har kunnat märkas bland de evakuerade sedan sekel-
skiftet. Man kommer att finna att bland dem ca 800 personer
fick cancer före 40 års ålder, vilket är ca dubbelt så många
som normalt. Totalt väntas ca ett tusental extra cancerfall
från olyckan. 0m det inte hade regnat vid olyckstillfället
skulle det kanske ha blivit hundra gånger så många, men de hade
då drabbat personer i Polen och Ryssland och kanske aldrig
kunnat spåras i cancerstatistiken. Sannolikt förekom också
några hundra ärftliga skador, men de blev svårare att påvisa
med säkerhet.

Ännu senare Den fortsatta utvecklingen blir alltför spekulativ och det
är inte särskilt meningsfullt att gissa. Så mycket annat kan
ha förändrat världen och förutsättningarna.

Slutkommentar: De olika ageranden och beslut som tillskrivs myndigheterna
i scenariet får inte ses som rekommendationer från strålskyddsinstitutets
sida, en del kan vara klokt och en del dumt. Avsikten har varit att be-
skriva handlingssätt som skulle kunna förekomma, inte de lämpligaste hand-
lingssätten. Man kan inte alltid förutsätta de senare.



164

10. RISKER: SANNOLIKHETER OCH KONSEKVENSER

Riskbegreppet är ofta oklart. I det här kapitlet diskuteras svårig-
heten att uppskatta sannolikheten för en mycket osannolik händelse
samt den ytterligare svårigheten att bedöma risker san innebär myciket
små sannolikheter men också mycket stora konsekvenser. Värdet av s k
probabilistiska metoder för analys av händelsesekvenser oah identi-
fiering av speciellt svaga punkter ur säkerhetssynpunkt är emellertid
odiskutabel.

INLEDNING
De flesta utredningar om reaktorsäkerhet (Närförläggningsutredningen,
WASH-1400, Ford-MITRE-studien, Birkhoferrapporten/"Kurzfassung"/,
Energi- och Miljökommittén, Energikommissionen) har behandlat risker
och sannolikheter på ett otillfredsställande sätt. I Energikommis-
sionens fall skedde detta trots gott underlag, t.ex. i Dsl 1978:15
(Riskvärdering). I flera fall har i riskfrågor mer sakkunniga grup-
per kritiserat fysikers och teknikers hantering av begreppen, t.ex.
Lewiskommittén om Rasmussenrapporten och Statistiska centralbyrån om
Energikommissionen. Detta har tyvärr lett till manga oklarheter.

VAD MENAS MED "RISK"?
Tyvärr betyder redan ordet "risk" olika saker för olika personer.
Det framgår redan om man slår upp ordet i någon vanlig ordbok eller
uppslagsbok. Så säger exempelvis Nordisk Familjeboks 4:e koncentrerade
upplaga (1952):

"Med r. i kvantitativ mening, d.v.s. när
man talar om att r. är stor eller liten,
förstår man ofta utsikten till eller sanno-
likheten för icke önskliga eventualiteters
inträffande. Ofta låter man emellertid
r. beteckna själva storleken el. vidden av
det obehag, som de icke önskade eventualite-
terna medföra, t.ex. en förlust i penningar
räknad."

Ytterligare förvirrad blir läsaren av Närförläggningsutredningen
eller Rasmussenrapporten (WASH-1400), innan det framgår att man i
dessa rapporter infört ytterligare en betydelse och använder ordet
"risk" för att beteckna produkten av sannolikhet och konsekvens.
Om sannolikheten för en olycka som kräver 1000 dödsoffer är 10~b (dvs
en på miljonen) per år, är enligt dessa rapporter risken för denna
slags olycka 10~°X1000 - 10~3 dödsfall per år. Detta sätt att presen-
tera "risken" gör inte den verkliga konsekvensen och inte heller
dess sannolikhet tillgänglig.



SANNOLIKHET/ KONSEKVEMS OCH VÄNTEVÄRDE
Med tanke på ordets flera olika betydelsi.-!, är det inu- !.:ii:pligt
att använda ordet "risk" i en rapport om reaktorsäkerhet. Det finns
goda synonymer för var och en av de olika betydelserna. Dessa syno-
nymer bör användas om man vill ha en klar och entydig franställning.

Synonymerna för ordet "risk" är

sannolikhet = sannolikheten, i kvantitativ mening,
att en beskriven händelse kommer att
Inträffa (även"sannolikhet" kan dock
betyda flera olika saker, vilket strix
skall belysas)

konsekvens = omfattningen av verkningar som den
beskrivna händelsen kommer att f.°
om den inträffar

»ftnlevävcle = produkten av sannolikhet och konsek-
vens, i Närförläggningsutredningen
och WASH-1400 ofta (men inte konsekvent)
kallad "risk"

VAD MENAS MED "SANNOLIKHET"?
Det är en god fråga och djupare än de flesta anar. ! .själva verket
är det inte Lätt att riktigt "förstå" vad sannolikhet är. Det
framgår om inte annat av de stridigheter som fortfarande finns inom
olika vetenskapliga skolor beträffande sannolikhetsbegreppel.

Det finns tre oJika sannolikhetsbegrepp, nämligen:

D klassisk sannolikhet

• frekventistisk sannolikhet

• subjektiv sannolikhet

Klassisk sannolikhet

Den klassiska sannolikheten förutsätter att "slumpens" lagar gäller
och att slumpen lika vä] kan "väj ja" den ena som någon ,iv de andra
av ett antal givna möjligheter. Det får inte finnas någon "favorit"
bland möjligheterna, de måste kunna anses vara helt likaberättigade.
Man säger att det skall råda full r,i-mmetvi.

Det enklaste exemplet- är en tärning. Den har sex sidor sum vi kan
anse ha lika förutsättningar att komma upp om man kastar tärningen.
Bara en sida är märkt som sexa. Av sex möjliga utfall innebär bara
ett en sexa. Vi säger dä att sannolikheten för en sexa är 1 på 6.
Vi kan lika väl skriva det 1:6 eller 16,666... Z.

Den klassiska sannolikheten är således definierad som kvoten mellan
antalet önskade Cellor oönskade) utfall och det totala antalet ut-
fall, om det rådor fullständig symmetri. Vilt .'.'".".; :•;'; '?r,;v;. :•!• -V?:
•"'•'c'':- .i'.'?:. När man ;lömmer det kan man dra helt felaktiga slutsatser.



1 6 ft

Vikten av synmetrikravet belyses om man i stället för en tärning
tänker sig en tändsticksask. Den har också sex sidor, men de är
inte längre likaberättigade. Slumpen favoriserar de stora etikett-
sidorna och är inte lika benägen att låta kortsidorna komma upp.
Sannolikheten för att en förutbestämd sida skall komma upp är där-
för inte längre 1:6.

Så fort man inte längre i praktiken kan tillämpa symmetrivillkoret,
kan man heller inte tillämpa det klassiska sannolikhetsbegreppet.
Det är därför begränsat till tärningar, kortlekar, lotter, o.dyl.

En filosofisk fråga är: finns det någon sannolikhet för den som är
allvetande? Den som kan skåda in i framtiden vet facit. Om det gäller
en enstaka händelse kan utfallet endast bli "antingen eller". Facit
förvandlar slumpen till ett faktum.

Begreppet "slump" är därför något som vi har svårt att förstå. Ju
mer vi vet, desto mindre utrymme finns det fir slumpen.-Teoretiskt
skulle en superdator kunna tänkas analysera vårt tärningskast ur
fysikaliska data och mekaniska lagar och förutsäga utfallet. "För
Gud finns ingen sannolikhet, bara visshet", skulle man kunna säga.
På så sätt är slumpen ett fenomen som är svårgripbart och svårde-
finierat.

Få grundval av antaganden om full symmetri och slumpmässiga utfall,
dvs på den klassiska sannolikhetens grunder, kan man härleda mer
komplicerade sannolikheter, t.ex. sannolikheten att dra tre röda
kulor ur en urna med femton svarta och tolv röda, etc.

Den matematiska behandlingen leder till sannolikhetsuttryck som
kan beskrivas med hjälp av enkla matematiska lagar, t.ex. binomiål-
lagen. Detta kan utvecklas vidare under givna förutsättningar.

Frekventistisk sannolikhet

Den klassiska sannolikheten har sin grund i spelteori. Den frekven-
tistiska sannolikheten har försäkringsmatematiken som en pådrivande
kraft. Den vill ha svar på frågor såsom: vad är sannolikheten för
en person i en given ålder att dö inom en given tid? Där kan man
inte längre i förväg tala om ett antal preciserade (oönskade) ut-
fall i förhållande till antalet totala utfall på grundval av full
symmetri•

I efterhand däremot kan man få reda på hur många som dog inom den
givna tidrymden. Om man hade kunnat återvända i tiden med kunskap
om facit, hade man kunnat sätta en dödsstämpel på ett visst antal
människor. Sannolikheten att en på "måfå" utpekad person tillhör
den dödsmärkta gruppen kan anges på klassisk basis som kvoten mellan
antalet dödsmärkta personer och det totala antalet personer i den
grupp man iakttar. Symmetrivillkoret är uppfyllt genom antagandet
att man talar om en på måfå utpekad person.

I verkligheten känner man inte facit i förväg. Däremot kan man i
efterhand bilda kvoten mellan antalet döda och det totala, antalet
personer. Man kan sedan säga att denna frekvenskvot är ett mått
på sannolikheten att en på måfå utpekad person vid ett annat till-
fälle i en grupp av samma sammansättning skall dö inom sama tids-
period.
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Begreppen blir kanske klarare om man åter tänker på tärningen och tänd-
sticksasken. Om man kastar en tärning ett stort antal gånger finner man
kanske att sexan kommer upp i 17,4 % av antalet kast och kastar man en
tändsticksask finner man kanske att en given kortsida kommer upp i 1,2 %
av antalet kast.

Om kasten sker bakom en skärm och vi får reda på resultaten utan
att veta att det är en tärning eller en tändsticksask som kastas,
kan vi inte tillämpa det klassiska sannolikhetsbegreppet. Vi har
ingen uppgift om förhållandet mellan antalet preciserade utfall
(dvs eu_ sexa, en märkt högkant) och antalet möjliga utfall (sex)
per kast. Inte heller vet vi om symmetrivillkoret är uppfyllt (vil-
ket det inte är för tändsticksasken). Det enda vi har att gå efter
är de empiriskt bestämda frekvenskvoterna, 17,4% resp. 1,2%.

Den frekventistiska sannolikheten definieras därför som den frék-
Venskvot man funnit för den önskade (eller oönskade) händelsen i
tidigare utförda försök. Den grundar sig således på erfarenheten.
Den kan sedan tillämpas som prognosinstrument lika väl som den klas-
siska sannolikheten, om de nya omständigheterna äv identiska med om —
ständigheterna här frekvenskvoten skapades.

Det sista villkoret är lika nödvändigt som symmetrivillkoret för
den klassiska sannolikheten. Om inte förutsättningarna är identiska
när man skall tillämpa den empiriska frekvenskvoten, kan den inte
längre anses representera sannolikheten. I praktiken är det vill-
koret nästan aldrig uppfyllt, men de ändrade förutsättningarna kan
ibland väntas ha obetydligt inflytande så att man i praktiken kan
använda sig av erfarenheter som inte är strikt relevanta.

Det finns en intressant skillnad mellan den klassiska och den frek-
ventistiska sannolikheten när det gäller att få en uppfattning om den
övre gränsen för den verkliga sannolikheten. Om vi vet att vi kastar
tärning och har sett tärningen kan vi sätta den övre gränsen för
sannolikheten att få en sjua lika med noll. Om vi däremot bara får
reda på resultaten av tärningskastandet och inte vet att det var en
tärning som kastades, kan vi inte vara lika säkra. Antag att vi
vet att försöket (som vi inte vet består i tärningskast) upp-
repades 50 gånger och vi får reda på utfallen:

etta: 7 gånger
tvåa: 9 gånger
trea: 9 gånger
fyra: 10 gånger
femma: 6 gånger
sexa: 9 gånger
sjua: 0 gång
åtta: 0 gång

Vi kan då inte vara helt säkra på att en sjua eller en åtta, e t c ,
aldrig kan komma upp, men har en klar indikation på att det inte är
lika sannolikt som för lägre värden.

Den frekventistiska sannolikheten kräver således ett relevant erfa-
renhetsmaterial. Det har man ofta när det gäller tekniska komponenter
som producerats i stora serier, t.ex. reläer eller ventiler. Han har
för dem ganska god grund i antaganden om sannolikheten för t.ex. fel-
funktion.
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Subjektiv sannolikhet

Begreppet subjektiv sannolikhet illustreras också kanske bäst med
tärningen och tändsticksasken. Tag en normalt begåvad person med en
smula livserfarenhet. Visa den personen en tärning och en tänd-
sticksask och fråga: Hur inånga gånger, uttryckt i procent av an-
talet försök, kommer en sexa upp om jag kastar tärningen och hur
många gånger blir tändsticksasken stående på högkant om jag kastar
tändsticksasken?

Personen ifråga har aldrig hört talas om klassisk sannolikhet. Han
får heller inte tillgång till några experimentella resultat. Han
ska gissa, så gott han kan.

Det ligger nära till hands att den tillfrågade säger "I genomsnitt
var sjätte gång" för tärningen. Han tillämpar intuitivt den klassiska
sannolikhetens definition, det finns ju sex möjligheter.

Vad han gissar på för tändsticksasken är svårare att förutsäga. An-
tagligen förstår han att asken står på högkant mindre än var tredje
gång, det finns ju två kortsidor av totalt sex sidor och det ter
sig mindre troligt att kortsidorna har lika stora chanser som de
andra sidorna. Att sannolikheten är större än noll tror säkert också
de flesta. Svaret kommer alltså att ligga någonstans mellan 0% och
33% och olika personer kommer att ge olika svar.-

Detta, att olika personer har olika uppfattning om sannolikheten,
gör denna sannolikhetsuppskattning beroende av vem som utför den.
Därför kallas den för subjektiv sannolikhet.

Detta är vad statistiker kallar subjektiv sannolikhet och vad man
ibland också brukar kalla "educated guess". Svaret blir nämligen också
beroende av vilken kunskap som finns tillgänglig för den som gör upp-
skattningen. Man kan t.ex. "kasta" en tändsticksask på olika sätt.
Om den som skall göra sannolikhetsuppskattningen får reda på hur
kastningen går till, kanske han reviderar sin uppfattning. Om han
dessutom får reda på att den speciella ask det gäller har preparerats
med bly i ena änden, påverkar det också uppskattningen.

Den subjektiva sannolikheten är beroende av både vem som uppskattar
sannolikheten och den information denna har tillgång till. Ett "söm-
mersketips" ser inte likadant ut som ett tips av en fotbollsfantast.

Subjektiva sannolikhetsuppskattningar kan, såsom i fallet med tänd-
sticksasken, göras för händelser för vilka man efteråt kan skaffa fram
en frekvenskvot. I sådana fall kan man se hur god uppskattningen var.

I andra fall kan den subjektiva sannolikheten gälla en engångsföre-
teelse: Vad är sannolikheten för att Björn Borg vinner Wimbledon
1981 ? Vad är sannolikheten för att det finns människoliknande varel-
ser i andra solsystem? Vad är sannolikheten att Bacon skrev någon
av Shakespears dramer? Vad är sannolikheten för att reaktortanken
i Ringhals 2 skall brista i ett sprödbrott?

I en del fall kommer tiden att ge svaret, i andra fall får man kanske
aldrig veta det. I de fall där man får veta svaret, blir det ett an-
tingen eller. Om händelsen verkligen inträffar kan man säga att alla
som gav en subjektiv sannolikhet mindre än 1/2 i huvudsak hade fel.
Ingen sannolikhetsbedömning annat än 0 eller 100% kan bli helt "rätt",
händelsen kan ju inte upprepas.
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Men vad betyder då en sannolikhetsuppskattning av 1:20 eller 5%
i ett sådant fall där en upprepning inte kan ske? När man får se
i facit finner man ju antingen "si" eller "så". Vad är då inne-
börden av 1:20 i ett sådant fall?

Man kan naturligtvis säga att om sannolikheten hade varit 1:20 att
Bacon skrev Shakespears dramer och världshistorien hade kunnat spelas
upp gång på gång så hade man i genomsnitt var tjugonde gång i facit
funnit att det verkligen var Bacon. Men detta är naturligtvis utan-
för rimlighetens gränser..

En bättre förståelse för den subjektiva sannolikheten finner man
om man är beredd att slå vad på grundval av de odds man har upp-
skattat. Om jag tror att oddsen, dvs min subjektiva sannolikhets-
uppskattning, är 1:20 att Björn Borg kommer att vinna Wimbledon
1981, är jag beredd att satsa pengar till en bookmaker som ger mig
mer än 20 gånger insatsen om Borg vinner. Den subjektiva sannolik-
heten läggs i praktiken till grund för ett antal ekonomiska beslut,
från fastställandet av försäkringspremier till antagandet av vad.

I många fall är den subjektiva sannolikheten, dvs en "educated guess"
den enda form av sannolikhet som finns tillgänglig för kvantitativ
värdering. Man skall inte underskatta värdet av denna uppskattning.
Det måste rimligtvis vara bättre att veta vad kunniga personer ger
för odds för en viss händelse än att inte veta någonting. Man måste
dock ha klart för sig att gissningen kan vara fel, t.ex. på grund
av ofullständig eller felaktig information. Det finns ingen möjlig-
het att uppskatta sannolikheten för att så skulle vara fallet.

En del sannolikheter, t.ex. sannolikheten för ett sprödbrott i en
reaktortank, kan uppskattas på grundval av empirisk erfarenhet (i-
akttagelser beträffande andra typer av tryckkärl), drifterfarenheter
(som sätter en övre gräns för sannolikheten, om erfarenheten är rele-
vant och förutsättningarna för tankbrott inte ändras med reaktor-
tankens ålder) och slutsatser baserade på teknologiskt kunnande
(kännedom om tillverkningsprocedur, materialegenskaper, kontroll-
procedurer, etc). De utgör därför en blandning av subjektiva ele-
ment och empiriska erfarenheter, där en väsentlig del av subjektivi-
teten ligger i omdömet om den empiriska erfarenhetens relevans i det
speciella fallet.

Grader av subjektivitet

Den subjektiva sannolikhet som diskuterades i föregående avsnitt
var en "educated guess", dvs subjektivt beroende av bedömarens in-
sikt och kunskaper, men objektiv med avseende på känslor, fördomar
och önskemål. Det framgår av litteraturen att psykologer ofta har
en något annorlunda definition av "subjektiv sannolikhet", i den me-
ningen att inte bara insikten och kunskaperna, men också känslor, för-
domar och önskemål medvetet eller omedvecet påverkar en bedömning.
Den subjektiva sannolikheten blir då "subjektiv" i en vidare bemär-
kelse och inte enbart en "educated guess" utan även en emotionell "
manifestation. Vi tror att vi skall drabbas av åskan även om vi för-
nuftmässigt "vet" att sannolikheten är liten. Genom att "subjektiv
sannolikhet" därmed kan betyda olika saker kanske det är bättre att
i de tidigare sammanhangen tala om "educated guess".
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VÄNTEVÄRDE FÖR KONSEKVENS

Om sannolikheten för en viss händelse A är S(A) och konsekvensen,
om händelsen inträffar, väntas bli N(A) - t.ex. antal skadade per-
soner - är väntevärdet på konsekvens, V(A) produkten av sannolikheten
och konsekvensen:

V(A) - S(A)xN(A)

Som exempel: I ett lotteri med 100 lotter är sannolikheten för vinst
enligt den klassiska sannolikheten 1:100 för varje lott. Antag att
vinsten är 50 kr. Väntevärdet på vinst blir då för varje lott:

V = 0,01 x50 = 0,5 kr

I detta fall lönar det sig, statistiskt sett, bara att köpa en lott
om den kostar mindre än 50 öre. Det framgår ju också av att det med
det lottpriset skulle kosta 50 kr att köpa alla lotterna och vara sä-
ker på att få tillbaks 50 kr.

0m man har ett mycket stort antal möjliga "tillfällen", dvs lottköp
eller människor som kan komma till skada eller atomkärnor som kan
utsättas för radioaktivt sönderfall, och sannolikheten för "utfall"
(dvs vinst eller skada eller sönderfall) är mycket liten vid varje
tillfälle kan det ändå med nära visshet bli ett antal utfall.

Antag till exempel en befolkning på 1 miljon personer, där varje
person ett visst år utsätts för en liten extra sannolikhet för en
alldeles speciell typ av skada. Antag att den extra sannolikheten
är 1:100 000 (dvs 10~5) för varje individ. Konsekvensen för varje
individ är en skada. Väntevärdet på skada för en enstaka individ är
då V » sxN = 10~5xl - 10"5. Väntevärdet på skada i hela befolkningen
erhålls genom att summera de individuella väntevärdena för alla en
miljon personer. Det blir därför 106xl0~5 - 10 skador. Man kan alltså
som medelvärde vänta sig 10 skador i hela befolkningen.

I verkligen blir det förmodligen inte just 10 skador. Genom slumpens
spel kan det i stället bli 8 eller 11 eller något annat antal. Om
man antar att den klassiska sannolikhetens lagar gäller och att
slumpen innebär lika stor sannolikhet för varje individ att drabbas
av skadan, kan man räkna ut sannolikheten att det skall bli ett visst
antal skador när medelvärdet på skada är 10 fall. Det matematiska
uttryck som gäller med dessa förutsättningar kallas Poissons fördel-
ning.

Om medelvärdet (väntevärdet) betecknas med V blir då sannolikheten
att i stället finna x skadefall

S(x) -V



171

1 det fall att medelvärdet (väntevärdet) är just 10 fall blir
sannolikhetsfördelningen följande:

sannolikheten för 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

fa l l
fl

11

11

11

t i

fl

fl

It

II

11

t t

ff

It

It

fl

II

II

fl

tf

t t

= 0,000
= 0,000
= 0,002
= 0,007
= 0,018
= 0,037
= 0,063
= 0,090
= 0,112
= 0,125
= 0,125
= 0,113
= 0,094
= 0,072
= 0,052
= 0,034
= 0,021
= 0,012
= 0,007
= 0,003
= 0,001

045
454
270
567
917
833
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599
110
110
736
780
908
077
718
699
764
091
732
866

Sannolikheten att få 4 fall i stället för väntevärdet 10 fall är
ca 2% och ungefär lika stor är sannolikheten att få 16 fall. Trots
att väntevärdet är 10 fall är det precis lika sannolikt att det blir
9 fall och nästan lika sannolikt att det blir 11 fall.

Utfallet kan såledc*, till följd av slumpens lagar, variera kring
medelvärdet. Om man Inom ett visst område har i genomsnitt 10 döds-
fall av en viss orsak varje år, kan det verkliga utfallet variera
kring detta medelvärde, såsom ovanstående sannolikhetsfördelning
visar.

När man beskriver en sådan sannolikhetsfördelning använder man ett
antal beskrivande mått:

typvävdet = det mest förekommande värdet,
det värde som har större sannolikhet
än något annat värde

medianvärdet = det värde som det är 50% sanno-
likhet att utfallet skall över-
stiga eller understiga

medelvärdet = summan av produkterna av alla utfall
och deras sannolikheter (= väntevärdet)

Om sannolikhetsfördelningen är symmetrisk sammanfaller dessa tre
mått, annars kan de skilja sig avsevärt. I ovanstående fall är typ-
värdet 9 och. 10, medianvärdet ligger mellan 9 och 10 och medelvärdet
är 10.
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Det är framför allt viktigt att skilja mellan typvärde och vänte-
värde. Typvärdet är det troligaste av alla värden under det att
väntevärdet är medelvärdet av utfallet och därför av betydelse om
det gäller någonting som kan upprepas många gånger. Skillnaden fram-
går av följande exempel:

Jag köper varje månad en lott i ett lotteri där det finns 1000 lotter.
Högsta vinsten är 1000 kr. Därutöver finns det 500 småvinster på 10 kr.
Väntevärdet på återbäring blir då 0,001x1000= 1,0 kr via högsta vinsten
och 0,5x10 = 5 kr via småvinsterna. Om lottpriset är 10 kr vet jag
således att jag i det långa loppet i genomsnitt förlorar 4 kr per
månad, vilket jag kanske accepterar. Typvärdet på återbäring är an-
tingen 0 kr eller 10 kr per gång. Jag kan använda väntevärdet i min
planering.

På samma sätt kan väntevärdet för antalet trafikolyckor användas för
planeringen av vägbyggande och sjukvårdsresurser. Väntevärdet är till
god hjälp så länge det fortfarande har karaktären av aentralmått för
sannolikhetsfördelningen och är av samma storleksordning som typvärdet.

Helt annorlunda förhåller det sig i ett annat exempel. Antag att jag
köper en lott i ett lotteri med 10 miljoner lotter. Högsta vinsten är
1 miljon kronor och det finns inga andra vinster. I detta fall är typ-
värdet på återbäring 0 kr, eftersom 999 9999 lotter kommer att vara
nitlotter och bara en blir en vinstlott. Väntevärdet blir 10~7xl06 =
= 0,1 kr. Jag borde därför, rent statistiskt sett, inte betala mer än
högst 10 öre för att det hela skall "löna" sig, men jag betalar kanske
någon krona i hopp om att vinna miljonvinsten.

I detta fall säger mig inte väntevärdet särskilt mycket. Jag kan inte
använda det i min planering, jag funderar inte över vad jag skall göra
för 10 öre, när jag vet att det antingen blir noll öre eller en miljon
kronor. I detta fall är typvärdet och den möjliga vinstens storlek
de intressanta storheterna. Att typvärdet är noll säger mig att jag
inte får bli besviken om jag inte vinner, att vinsten är en miljon gör
att jag kan drömma om vad jag skulle göra om jag vann.

Att väntevärdet knappast kan ligga till grund för beslut i sådana
fall där det inte längre är ett centralmått framgår också av följande
exempel: Antag att något populärt lotteri av typ Penninglotteriet
skulle annonsera sin avsikt att till nästa dragning höja väntevärdet
på vinst. Till följd av detta löfte k'iper man många fler lotter. Man
kan föreställa sig lottköparnas bristande entusiasm om det efter drag-
ningen visar sig att alla lotter ger vinst, men en vinst som är mindre
än lottpriset. Väntevärdet på vinst kan därigenom ha gjorts högre, men
ingen högvinst finns kvar och alla lottköpare gör en förlust.

"VÄNTEVÄRDE FÖR SANNOLIKHET"

I åtskilliga rapporter talas det om "osäkerheten" i sannolikhets-
uppskattningen på ett sätt som kan vara svårt att förstå. Den "verk-
liga" sannolikheten - om det överhuvudtaget finns någon sådan - är
ett enda, men okänt, siffervärde. Endast i de fall där det klassiska
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sannclikhetsbegreppet kan tillämpas, kan man säga vad sannolikheten
verkligen är. I övriga fall försöker man uppskatta sannolikheten genom
empiriska data och mer eller mindre välgrundade antaganden.

Ett uttalande såsom att "sannolikheten för en härdsmälta är troligen
10"^ per reaktorår och sannolikheten för att värdet är lO"3 per reak-
torår är mindre än 5%" blir en slags tårta på tårta. En osäkerhet i
en sannolikhetsuppskattning ändrar ju i princip sannolikhetsuppskatt-
ningen.

Antag till exempel att någon först säger att sannolikheten för en härd-
smälta är lO"*1* per reaktorår, men sedan medger att det finns 5% sanno-
likhet för att värdet i stället kan vara 10~3. I så fall måste den
första uppskattningen ges en mindre sannolikhet än 1 och "väntevärdet"
på sannolikhet, om man så får säga, blir 0,95x10"^ + 0,05xl0~3 vilket
ger 1.45 10"^. Osäkerheten i sannolikhetsuppskattningen kan alltså i
princip räknas in i ett nytt sannolikhetsvärde.

Den verkliga sannolikheten har ingen osäkerhet, den har ett enda värde.
Om uppskattningarna av sannolikheten kan ge olika värden som i sin tur
är mer eller mindre "sannolika" visar detta endast att dessa sannolik-
heter är subjektiva sannolikheter. Antingen får man då söka ge de olika
uppskattningarna olika vikt, på grundval av en - återigen subjektiv -
bedömning av uppskattarnas trovärdighet, eller också får man acceptera
att osäkerheten är genuin och att man därför inte kan säga vad sanno-
likheten verkligen är. Om man ger sig på uppgiften att vikta de olika
subjektiva uppskattningarna, kan man räkna fram ett subjektivt vänte-
värde på sannolikheten, vilket blir det nya subjektiva sannolikhets-
värdet föv den som göv trovävdighetsbedömningen av de tid-igave oZi-ka
uppskattningarna. Men den bedömaren måste acceptera att en annan be-
dömare kan ha en annan åsikt om hur de olika sannolikhetsuppskattnin-
garna skall viktas. Det finns ingen objektiv sanning i den frågan.
Däremot kan man i bästa fall komma fram till en samstämmighet bland dem
som skall dra slutsatser av sannolikhetsbedömningen.

GRUNDER FÖR "RISKBEDÖMNING
Det bör ha framgått av det hittills sagda att väntevärdet på konsek-
vens i många vanliga tillämpningar på förhållandevis höga sannolikheter
kan ge en god ledning. Förutsättningen är att det utgör ett central-
mått i sannolikhetsfördelningen för olika utfall.
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De grundläggande storheterna vid en "risk"bedömning är emellertid
sannolikheten (för en olycka) och konsekvensen (av olyckan). I de
fall då väntevärdet inte längre är något centralmått kan dessa stor-
heter inte ersättas av ett enda väntevärde.

För att ta ett drastiskt exempel: Låt den årliga sannolikheten för
att en jättemeteor skall träffa jorden vara 10~" och konsekvensen av
en sådan träff vara att 1 miljard människor dödas.

Typvärdet för årlig konsekvens är noll. Typvärdet för konsekvens
över nästa miljon årär också noll. Det årliga väntevärdet på konsek-
vens är ett dödsfall. Att jämföra detta (som Rasmussenrapporten och
Närförläggningsutredningen skulle ha kallat "risk") med antalet per-
soner som årligen omkommer av andra orsaker är rätt meningslöst. De
två väsentliga informationerna är att risken är 10~9 per år och att
konsekvensen skulle bli 10° dödsfall om det inträffade. Man måste
känna båda uppgifterna för att få något begrepp om problemet.

Det är inte alls säkert att ett Poissonfördelat utfall av i genom-
snitt ett dödsfall per år (vilket innebär att det är 37% sannolikhet
för inget dödsfall ett givet år, 37% sannolikhet för ett dödsfall,
18% sannolikhet för två dödsfall och 8% sannolikhet för tre eller
fler dödsfall) är direkt jämförbart med ett fall där visserligen
väntevärdet fortfarande är ett fall per år, men där det aldrig blir
ett fall utan antingen noll eller ett mycket stort antal.

Någon kombination av sannolikhet och konsekvens blir naturligtvis
ändå alltid avgörande för bedömningen. Vid en given sannolikhet måste
man alltid föredra den mindre konsekvensen. Vid en given konsekvens
måste man alltid föredra den mindre sannolikheten. Kombinationen av
sannolikhet och konsekvens måste därför vara någon form av monoton
funktion där oönskvärdheten ökar såväl med sannolikhet som med konsek-
vens. Den rena produkten av de två är ett specialfall som inte ser
ut att vara till stor hjälp vid mycket låga sannolikheter och mycket
stora konsekvenser.

Om detta har mycket skrivits inom vetenskaperna beslutsteori och
psykologi. Jon Elster och Dag Prawitz har uppsatser i ämnet
i EKAs underlagsrapport "Riskvärdering". Forskningsgruppen vid HASA
utanför Wien har också publicerat en del relevant material.

INDIVID- OCH KÄLLRELATERADE "RISK"-UPPSKATTNINGAR

Lång erfarenhet inom strålskyddsområdet visar att det är väsentligt
att skilja mellan individ- och källrelaterade "risk"-uppskattningar.
Frågan belyses bl.a. i en artikel i Ambio (nr 5/6, 1978).

För individen är det sannolikheten för dödsfall eller skada som är
av avgörande betydelse. Konsekvensen kan för en individ knappast bli
värre än sjukdom eller död (så länge ingen annan berörs). Som relevant
referensram finns individens "normala" totala risksituation. Så länge
den inte ändras påtagligt är individens risksituation oförändrad. Det
är därför fullt legitimt att jämföra tillskott av stråldoser eller
ökad sannolikhet för skada eller död med individens bakgrundssituation.

J
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De skadesannolikheter som skall tas upp i jämförelsen måste emeller-
tid vara för individen relevanta, faktiska sannolikheter och inte
genomsnittsvärden som inte är relevanta. Det är därför nödvändigt
att göra sådana jämförelser både för särskilt utsatta grupper av
individer och för en representativ genomsnittsindivid.

Det är väl känt att de flesta är villiga att acceptera kanske tusen
gånger så höga dödssannolikheter vid frivilligt risktagande som när
sannolikheten är en följd av samhällets åtgärder. Det är därför ofta
provokativt att i riskjämförelserna dra in cancersannolikheten från
tobaksrökning eller sannolikheten för skada för den som själv kör bil.
Det kan ändå vara intressant att veta att dödssannolikheten av att
röka en cigarett uppskattas vara densamma som av att få_gn helkropps-
dos på 6 millirem från joniserande strålning, dvs ca 10 (en på
miljonen).

Utöver den individrelaterade uppskattningen av sannolikheten för skada
måste man också göra en kätlreZaterad uppskattning av konsekvenserna.
Här visar erfarenheterna att det är mycket svårt att få människor att
förstå att den uppskattningen medför någonting utöver den individ—
relaterade uppskattningen.

Antag att vi har en befolkning på 1 miljon människor och skall be-
döma ett nytt riskmoment som medför ett tillskott till sannolikheten
att dö innevarande år. Antag att detta tillskott är en så låg sanno-
likhet som 10 (per år). Eftersonuden genomsnittliga sannolikheten
att dö är av storleksordningen 10 per år, är den tillkommande döds-
faran alltför liten för att påverka vår dödssannolikhet märkbart. Vi
är i regel nöjda med beskedet att sannolikheten att dö under ett år
är 1:100 eller 1:1000: vi frågar knappast om det i sjä].ya verket är
1:99,78 eller 1:100,83.En tillskottssannolikhet av 10~ utöver den
totala sannolikheten 10 skulle innebära att var dödssannolikhet
ökar från 1:100 till 1:99,99, vilket de flesta kanske ser som en
försumbar ändring i den meningen att vi ändå inte kontrollerar sanno-
likheten till den noggrannhetsgraden i vårt dagliga liv.

Jämförelsen med vår bakgrundssannolikhet säger oss därför att det
tillkommande dödssannolikhetstillskottet är försumbart för oss som individer.
Det källrelaterade betraktelsesättet innebär att vi försöker uppskatta
den totala konsekvensen av den händelse eller det beslut som medför
en ny risk. En ökning av dödssannolikheten med 10~° per år för varje
individ i en befolkning på 1 miljon individer innebär ett väntevärde
på konsekvens som är ett extra dödsfall per år.

Det källrelaterade betraktelsesättet innebär att denna förväntade konsek-
vens (den är förväntad eftersom väntevärdet i detta fall, där man kan
anta poissonfördelning, är lika med typvärdet) värderas mot bakgrunden
av de motvägande positiva konsekvenserna av händelsen eller beslutet.
Väntevärdet används i en risk/nytta-värdering av händelsen.

Ett drastiskt exempel är följande: En tjänsteman på "Statens lotteri-
inspektion" behandlar en ansökan om ett "lotteri". Lotteriet innebär
att man helt slumpmässigt, under kontroll av notarius publicus, skall
välja ett personnummer varje år. Den vars nummer väljs skall därefter
halshuggas på Stortorget i Stockholm på nyårsafton i ett skådespel för
stadsborna. Tjänstemannen blir naturligtvis fruktansvärt chockerad
över det vansinniga förslaget och s?."ger indignerad nej till ansökan.
Ändå skulle verksamheten inte utsätta någon individ för mer än en
helt försumbar sannolikhet att drabbas (ca 10 per år).
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Hur förklarar man då den paradox, som innebär att en verksamhet som
innebär helt försumbara personliga sannolikheter för skada
ändå kan bedömas vara oacceptabel?

Det finns två förklaringar. Att sannolikheten är försumbar innebär inte
nödvändigtvis att nettonyttan är positiv. Om någon föreslår en insamling
till en present till någon populär svensk, t.ex. Ingemar Stenmark,
och ber alla svenskar skänka ett öre till en färg-teveapparat, skulle
detta vara en helt försumbar utgift för var och en, men den källyela-
terade bedömningen av verksamheten skulle visa att vi tillsammans
ombads betala över 80 000 kronor för en teveapparat. Det skulle på
goda grunder väcka vår misstänksamhet mot projektets sundhet. Exemp-
let v isar att vår villighet att acceptera en liten risk ofta kan för-
klaras av att vi tycker att den är försumbar snarare än att vi anser
att den är berättigad.

Den andra förklaringen är att vår villighet att acceptera en liten
skadesannolikhet endast gäller det som drabbar oss själva. Det är en
stor skillnad om vi får veta att verksamheten bara utsätter oss själva
för en risk eller om vi får veta att också andra blir utsatta för ris-
ken. Vi kan var och en väntas ha en del bekymmer för vad som händer
var och en av många andra. Om denna omsorg adderas för alla berörda
människor kan summan bli mycket större än enbart vår obetydliga oro
för oss själva.

W.D. Rowe har i sin bok "An anatomy of risk" belyst detta med följande
exempel: Vi vet att det finns människor som är villiga att - för mor-
bid njutning - ta den stora risken (1:6) att leka rysk rulett med sig
själva. Man skulle kanske kunna finna något dussin av dessa avvikande
personer, som accepterar denna risk. Det är ändå inte säkert att de
skulle acceptera verksamheten som sådan, om man föreslog en omgång
rysk rulett med hela gruppen. En sådan omgång skulle ju nästan säkert
innebära att någon dödades. Denna källrelaterade konsekvens skulle
säkert bedömas mycket olika om man berättade att spelet skulle invol-
vera vederbörandes vänner eller fiender.

Slutsatsen av ovanstående resonemang är att den källrelaterade bedöm-
ningen baseras på den förväntade konsekvensen av verksamheten eller
beslutet i dess helhet, men att denna konsekvens alltid måste kopplas
till just verksamheten eller beslutet och vägas mot motsvarande för-
delar eller jämföras med konsekvenserna av alternativa metoder att
nå samma fördelar.

Det är däremot inte relevprit, såsom så ofta sker, att jämföra den tota-
la konsekvensen med andra konsekvenser i hela den berörda befolkningen.
Verksamheten blir ju inte mer försvarbar för att andra, icke relaterade,
verksamheter, eller naturen själv, medför större konsekvenser.

I det urspungliga exemplet med en individuellt försumbar höjning av
dödssannolikheten med 10 per år i en befolkning på 1 miljon personer,
skulle denna missriktade jämförelse innebära att man påpekar att i
en sådan befolkning dör av storleksordningen 10 000 personer varje
år varför tillskottet av ytterligare ett dödsfall per år är försumbart.
Detta säger ingenting utöver vad den individrelaterade jämförelsen sade,
nämligen att det individuella tillskottet 10 är försumbart jämfört
med bakgrundsvärdet 10 för dödssannolikheten. Det är sanna jäm-
förelse, enda skillnaden är att man har multiplicerat talen med be-
folkningens storlek. Det säger bara att den individuella, risken är
försumbar, inte att verksamheten är försvarbar.
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HSNDELSETRÄDS- OCH FELTRÄDSANALYSER

För att kunna analysera komplicerade händelseförlopp ur riskbedöm-
ningssynpunkt (i allmän betydelse) kan man använda ett par metoder
som har visat sig av stort praktiskt värde, bl a vid förbättring av
flygsäkerheten. Händelsetvädsanalys ("event-tree analyses") innebär
att man utgår från en given primär händelse och söker spåra alla
alternativa konsekvenser som händelsen skulle kunna ge upphov till.
Som illustration i Fig. 10.1 visas hur en händelseträdsanalys skulle
kunna se ut beträffande en bilolycka primärt förorsakad av en sladd
i halka (sannolikhetssiffrorna är helt godtyckligt valda).

Sannolikheten för att händelseförloppet skall följa en viss gren av
"trädet" blir produkten av sannolikheterna för vägvalen vid varje
grenpunkt. Exempelvis blir med de antagna sannolikhetsvärdena i
Fig. 10.1 sannolikheten (för en given tidsrymd eller vägsträcka)
för ett dödsfall till följd av en halksladd, som leder till att bilen
kör av vägen utan att välta men kolliderar med ett hinder utan att
förarens säkerhetsbälte fungerar: 0,001x0,9x0,6x0,2xS. « 0,00011 S.,
om Sj är sannolikheten för den primära händelsen (halicsladden).

För bedömning av de genomsnittliga olyckssannolikheterna för en
etablerad verksamhet med ofta förekommande olyckor (t ex biltrafik
eller flygtrafik) är händelseträdsanalysen av stort värde. De rela-
tiva sannolikheterna för alternativen vid varje grenpunkt kan upp-
skattas ur iakttagna frekvenskvoter. Svaret, dvs summan av de slut-
liga sannolikhetsprodukterna, är redan känt ur olycksstatistiken.
Syftet med analysen är inte att uppskatta den totala sannolikheten
för olyckor, utan att se vilka de viktigaste bidragande orsakerna
kan vara. Om sannolikhetssiffrorna i Fig. 10.1 hade en verklig grund
i olycksstatistiken (i stället för att vara ganska godtyckligt an-
tagna för att illustrera principen), skulle man finna att den domi-
nerande dödsfallsgrenen (0,0016 S.) är den som innebär att bilen inte
kör av vägen utan i stället frontalkrockar med en mötande bil. Sådana
iakttagelser är av värde i arbetet att förbättra säkerheten, eftersom
de ger en antydan om vilka insatser som bör prioriteras.

Av samma skäl är händelseträdsanalyser värdefulla i reaktorsäkerhets-
arbetet. Här är slutsatserna dock betydligt osäkrare. Genom att så få
olyckor har inträffat har man inte alltid tillgång till observerade
frekvenskvoter för alternativen vid gtenpunkterna. Man måste då ta
till subjektiva uppskattningar av sannolikheter. Oetta kan ofta ge
trovärdiga resultat. Den amerikanska Lewiskommittén, som hade i upp-
drag att granska Rasmussenrapporten, påpekar inledningsvis att de
odds, som vid hästkapplöpningar kan räknas fram efter insatserna,
utgör ett exempel på subjektiv sannolikhetsbedömning som ofta är väl
korrelerad med det slutliga resultatet. Det vore fel att inte nyttja
den bättre bild som händelseträdsanalysen ger, även då sannolikheterna
är subjektivt bedömda. Endast i de fall där man i huvudsak saknar-rele-
vant information (Lewisgruppen nämner risken för reaktortankbrott) blir
sannolikhetsbedömningen helt en kvalificerad gissning.



Figur 10.1; Illustration av händelseträdsanalys (sannolikhetssiffrorna godtyckligt valda för exemplet)
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Lewiskommittén kritiserar Rasmussenrapporten, inte för att man ofta
använt subjektiva sannolikhetsbedömningar, utan för att man inte klart
har angett när det är frågan om sådana och när sannolikhetsvärdena
har en fastare grund i erfarenheten (många komponenter förekommer i
så stora serier av lika enheter att en frekventistisk sannolikhetsbe-
dömning i dessa fall är möjlig).

Det primära syftet med handelseträdsanalysen måste emellertid vara
att finna vägledning för prioritering av säkerhetshöjande åtgärder.
De framräknade "sannolikheterna" kan ge en viss uppfattning om den
undre gränsen för riskuppskattningen, men ger ingen pålitlig informa-
tion om den övre gränsen.

Framför allt blir osäkerheten i uppskattningen obestämbar. En sannolik-
hetsuppskattning grundad på en observerad frekvenskvot för en stokastisk
storhet kan bedömas enligt statistikens lagar. En subjektiv sannolikhet
kan inte på samma sätt preciseras, även osäkerhetsmåttet blir subjektivt.
Den totala sannolikheten för en sekvens av händelser i händelseträds-
analysen är, såsom redan nämnts, produkten av sannolikheten för varje
gren. En genomgående osäkerhet i uppskattningen kan därmed slå kraftigt
på slutresultatet.

En annan svaghet i missbruket av handelseträdsanalysen för beräkning av
totalsannolikheter är att det inte finns någon garanti att händelse-
trädet är komplett. I användningen inom flyg- och trafiksäkerhet är
svaret redan känt, dvs de dominerande sannolikhetskomponenterna har
avspeglats i frekvenskvoter och analysens syfte är att belysa orsaker
och samband. Inte heller där är det antagna händelseträdet komplett,
men de möjliga händelser som kan ha förbigåtts, genom att de ännu inte
har inträffat och blivit kända, måste ha en sannolikhet som är försum-
bar i förhållande till de observerade sannolikheterna.

När händelseträdsanalysen utförs för händelseförlopp där man ännu inte
har registrerat något slutresultat (reaktorkatastrof med stora konsekven-
ser för omgivningen), saknas denna erfarenhet och varje utelämnad gren
av händelseträdet skulle kunna visa sig vara den dominerande händelse-
sekvensen mot en katastrof.

Det som då återstår att dra slutsatser av är just avsaknaden av katastro-
fala slutresultat. Den innebär också en användbar erfarenhet som borde
kunna ge underlag för en övre gräns för katastrofsannolikheten.

Denna erfarenhet åberopas av Rasmussen (se nästa sida) när han hävdar
att Lewiskommitténs uttalande, om att WASH-1400 (Rasmussenrapporten)
underskattat osäkerheten, inte påverkar den övre gränsen för katastrof-
sannolikheten. Rasmussen hänvisar till att vi har 2500 reaktorårs er-
farenhet av lättvattenreaktorer och att man därför med 95 % konfidens
kan anta att risken för en härdsmälta (eftersom en sådan ännu inte in-
träffat) är mindre än 1:1000 per år.
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Figur 10.2: Rasmussens analys av sannolikheten for en härdsmälta
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(Nuclear Engineering International, maj 1979)

I believe the Lewis Committee did a
good job of identifying both the
strengths and weaknesses of the Reac-
tor Safety Study, and I am in general
agreement with most of their findings
and recommendations. The Lewis
Committee sounded the same caution-
ary note about using the WASH-MIX)
risk estimates in the US NRC's licens-
ing process that were pointed out in
W ASH-I4C0 itself. The LewisCommit-
tee also strongly recommended the use
of the event tree/fault tree methods as
an aid in the licensing process and also
to form a rational basis for the setting of
reactor safety research priorities. I
completely support these Review
Group conclusions.

My principal difference with the
Lewis Committee Report is with their
third finding which says in part "We are
unable to determine whether the abso-
lute probabilities of accident sequences
in WASH-1400 are high or low. but we
believe that the error bounds on those
estimates are. in general, greatly under-
stated". Although I now believe thai
the uncertainty bounds in WASH-1400
are somewhat understated, the use of
the phrase "greatly understated" with

no further discussion has been inter-
preted hy nian> to mean that reactor,
accklcm probabilities could be much
larger than slated in Wash-1400.1 do not
believe that this is true because the
accumulated reactor experience to date
puts an upper limit on this probability
that is not much greater than the upper
limit in WASH-1400.

It is generally agreed lhal fora reactor
accident to have serious public conse-
quences a sizeable release of radioactiv-
ity must occur and that for this to occur
there must be a melting of the fuel in the
reactor core. Thus, in estimating reac-
tor risk the fundamental question
becomes "what is the expected fre-
quency of core melt events'.'".

Before large nuclear power plants
were designed, built, or operated, we
had little knowledge of what the core
melt frequency might be. This is shown
as the first bar in the attached figure.
This is approximately the situation
existing in the middle 1950s. However,
now. in 1979. we have accumulated
considerable experience with light
water reactors ( I.WRS) that can be useful
in defining the possible range of core
melt frequency

Let us consider the experience of
large light water reactors of over
400MWc. This total experience
amounts to about 500 reactor-years: 40(1
in the US and about lOOelsewherc with
reactors of similar design. No core melt
accidents have occurred. Although this
experience does not give us any infor-
mation on what the frequency of core
melt might be. it does altau tis n say
that certain high values are improb-tble.
The classical statistician would say he is
50 per cent confident that the value is
less than I in 700 per reactor-year and «M
percent confident that it is less than ! in
170 pel reactor-year This information
is shown on the second bar of I ho figure.
The upper end of the bar is sloped to
indicate the range of values depending
upon the confidence levels. You »ill
note that I have indicated a lower limit
in the range of I in I 000 INK) to I in
10 000 000 per year. Although reactors
are designed to withstand reasonably
severe earthquakes and floods and
other external events, it is possible in
rare cases for such events to exceed the
design bases. I believe these rare events
place a lower limit on the range as indi-
cated on the figure.
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In addition 10 the experience in large
I WKS. we have accumulated 2500
reactors-years experience with smaller
i WKS in power stations and military
applications. If this experience were all
included, the result would be as shown
in the third bar. This bar shows that we
can be °5 per cent sure the value is not
larger than I in 100(1 per reaclur-year.
and SO percent sure it is not larger than I
in 4200 per reactor-year. Although
these smaller plants are similar in many
aspects to the larger ones, they are
likewise dissimilar in many other
aspects so it is reasonable to believe that
the estimates of upper limits of the fre-
quency of core melt should lie some-
where between the estimates of I in 170
and I in 4200 per year. That is somewhat
lower than the upper bound presented in
the second har.

I think it is also important to note that
while the above analysis is based on no
observed core melt accidents, we have
not seen the precursors, such as fuel
overheating, to core melt accidents in
the observed operating experience.
Since it is well known that smaller acci-
dents occur with a significantly higher
frequency than large accidents. I
believe that the core melt frequency
must be well hekm the I in HI) value.
Kor example, the most serious event
before I hree Milt Island was the

Browns l-erry tire. Several estimates
have been made that suggest thai
although some important safety fea-
tures had been inactivated, neverthe-
less the probability of core melt was
between l/IOand 1/300. Combining this
with the fact that one such event has
occurred in 500 reactor years suggests
an overall probability of between I ill
5000 and I in 150 000 per year.

In aildition to the classical statistics
approach outlined above. Bayesian
statistics represents another way of
examining the frequency of core melt
accidents. There exists in the theory of
probability a logical and consistent
method for using new information to
subjectively modify a previous belief. It
is known as Bayes' theorem. Apos-
tolakis and Mosleh3 have used this
theorem to estimate an upper limit for
the frequency of core melt. Their initial
estimate was based upon 310 years of
reactor experience with no core melt
(the US experience as of I January
1978). It was then modified using
Bayes' theorem to account for the
Browns Ferry fire, the WASH-1400
results, the opinion of several groups
including the Union of Concerned Sci-
entists* and the Environmental Protec-
tion Agency5, and estimates of earth-
quake risk by Hsieh and Okrent". The
result of this work is shown by the

fourth bar in the figure. It gives an upper
limit of I in 2001) per year. Since the
work of Apostolakis and Mosleh was
focused mainly on the upper limit, the
lower limit is shown with a question
mark. It should be pointed out that the
authors had to make some subjective
judgements that others doing the same
analysis might have made differently,
leading to a somewhat different result,
it is interesting that this analysis pro-
duces just about the same result for the
upper limit of core melt frequency as the
previous analysis.

The fifth bar in the figure shows the
RSS results. The upper limit of I in 4000
lies very close to the values estimated
above and is only a factor of two smaller
thin that estimated by Apostolakis.
Clearly, all the approaches give roughly
the same result.

The last bar in the figure represents
my opinion today. I now believe that the
uncertainty limits in the RSS were
optimistic. I believe, however, thai our
upper limit for core melt probability of
about I in 4000 is about the right value
and is quite consistent wilh the operat-
ing experience accumulated to date.
However, the lower limit could be sig-
nificantly less than slated in
WASH-1400.

Detta belyser ett problem som också skall diskuteras i ett senare
avsnitt, nämligen skillnaden mellan "risker" när de bedöms i stora
drag av myndigheter som granskar källan och när de bedöms lokalt av
den som kan tänkas bli drabbad.

Ur den globala synvinkeln spelar det ingen roll om varje reaktorenhet
potentiellt är utsatt för samma olyckssannolikhet (fullständig symmetri)
eller om huvudparten av enheterna är utsatt för en helt försumbar risk
jämfört med en stor risk som är knuten till endast ett fåtal enheter.
Ur den lokala synvinkeln spelar det däremot en stor roll.

När Rasmussen säger att erfarenheten visar att man med 95 % konfidens
kan anta att sannolikheten för härdsmälta är mindre än 1:1000 per år,
menar han i bästa fall den genomsnittliga sannolikheten för alla de
reaktortyper som har gett den driftserfarenhet han utnyttjar. Han skulle
med fog kunna göra denna uppskattning av den övre gränsen för olycks-
sannolikheten för varje reaktorenhet om alla enheterna vore identiskt
lika och arbetade under exakt samma förhållande, dvs om man kunde anta
den fullständiga symmetri som sannolikhetsbegreppet kräver. Reaktorer
är emellertid i verkligheten av olika konstruktion, byggda av olika
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tillverkare med olika leverantörer och entreprenörer, granskade av
olika säkerhetsmyndigheter och drivna av olika företag med olika
personal med högst varierande utbildning. Samma utfall (eller brist
på utfall) skulle man dock få även i det fall att 2475 reaktorår varit
förknippade med en helt försumbar a priori-risk under det att de 25
återstående reaktoråren burit hela riskbördan på grund av en avvikande
konstruktion som, ehuru ingen upptäckt det, ökat sannolikheten för en
olycka kraftigt.

Ur den globala synvinkeln blir resultatet detsamma så länge det inte
spelar någon roll för betraktaren var en eventuell olycka inträffar.
Med hjälp av Rasmussens övre gräns för olyckssannolikheten kan man
trots bristen på symmetri räkna ut hur många olyckor det blir i fram-
tiden med ett visst antal reaktorår, under förutsättning att reaktor-
åren även i framtiden fördelar sig på samma sätt mellan olika reaktor-
typer osh användnings förhållanden.

Ur den lokala synvinkeln blir förhållandet annorlunda. Om det rådde
fullständig symmetri skulle Rasmussens gräns vara direkt tillämpbar på
den lokala anläggningen. Utan symxetri kan det antingen vara frågan om
en anläggning med mycket större risk än genomsnittet, eller en med mycket
lägre risk. Sannolikheten att en given anläggning faller inom den ena
eller den andra kategorin är inte en stokastisk storhet, den beror av
lokala förhållanden: god konstruktion, ansvarsfull leverantör, noggrann
tillverkare, kunnig driftspersonal, etc. Man kan göra en subjektiv be-
dömning av sannolikheten att den givna anläggningen skall vara förknippad
med en lika stor, eller större, olyckssannolikhet än genomsnittet, men
det finns ingen vetenskaplig metod att sätta ett siffervärde på den to-
tala olyckssannolikheten för den givna, lokala anläggningen. Något stöd
i en frekvenskvot kan man heller aldrig räkna med, eftersom en enda kata-
strof säkert innebär slutet för just den typen av anläggning eller åt-
minstone för det sätt på vilket den drivits.

Denna brist på hållpunkt för en strikt sannolikhetsuppskattning får
emellertid inte leda till den extrema slutsatsen att det ligger en
faktisk naturlag bakom säkerhetsteknikernas försiktigt pessimistiska
tes att "anything that can happen will happen". Man får inte underlåta
att ge en viss tyngd åt förekomsten av kunskap, ansvarskänsla, noggrann-
het och yrkesskicklighet. Svårigheten är att kvantifiera denna tyngd.

Händelseträdsanalysen som ett medel att uppskatta totalsannolikheten
för en olycka kan te sig betryggande eftersom de grenar som kan påvisas
vara utelämnade ter sig så osannolika att de borde kunna försummas jäm-
fört med de grenar som har bedömts. Här finns dock en möjlighet till ett
logiskt felslut i det att totalmängden av osannolika händelsesekvenser
inte är känd och eventuellt skulle kunna vara så stor att osannolika
händelser som sådana blir rätt sannolika. Varje i förväg utpekad osanno-
lik händelse kan försummas som ensam företeelse, men ändå är många händel-
ser som inträffar så unika att de skulle ha klassats såsom osannolika om
de hade bedömts i förväg.
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Genom att man har vidtagit så omfattande åtgärder att skydda sig mot
de händelsesekvenser som vid händelseträdsanalys kan visa sig innebära
betydelsefulla grenar ökar naturligtvis den relativa sannolikheten att
en olycka, om den inträffar, beror på en händelseutveckling som man inte
har kunnat tänka sig.

Man kan också föra följande resonemang. Antag att en analys av experter,
med deras bedömning av subjektiva sannolikheter, leder till att man upp-
skattar sannolikheten för en viss händelsesekvens till 10 . Detta kan
då betraktas som en betingad sannolikhet, vilken gäller, om experten
har rätt. Det finns en viss sannolikhet att experten har fel, men om
det är en god expert kan man anta att sannolikheten för att han har rätt
är nära 100 %. Den totala sannolikheten för händelsesekvensen blir då
lxlO-8 = 10-8.

Antag att en mindre trovärdig person hävdar att handelsesekvensen i
själva verket har sannolikheten 1:100. Detta är fortfarande en betingad
sannolikhet, om personen har rätt. Eftersom personen inte är expert är
sannolikheten för att han skall ha rätt långt ifrån 100 %, oddsen är
kanske så små som l:miljonen. Den totala sannolikheten för händelse-
sekvensen blir då 10~°xl0-2 = lo-8} <jvs lika stor som via expertens
utlåtande. Man kan därför inte utan vidare avfärda påståenden om stora
risker om de har någon saklig grund. Ett annat sätt att se på saken är
att inte ens en expert bidrar med någon särskilt användbar information
när han talar om extremt små sannolikheter. Trovärdigheten av sannolik-
hetsuppskattningar som ger tal mindre än 10~4 kan aldrig vara särskilt
stor när man ger sig utanför spelteorins domäner.

I säkerhetsdiskussioner förekommer också begreppet feltvädsanalys
("fault-tree analysis"). Denna form av analys illustreras i Fig. 10.3.
Här går man motsatta vägen mot i händelseträdsanalysen: man börjar med
det slutliga resultatet och arbetar sig tillbaka i försök att analysera
de möjliga orsakssambanden. Sven feltrsdsanalysen är ett gott hjälpmedel
när det gäller att analysera olycksorsaker och finna en grund för priori-
tering av skyddsinsatser.

INDIVIDENS RISKSITUATION

Den källrelaterade konsekvensuppskattningen måste kompletteras med en
belysning av individens risksituation. Vad är - innan en olycka har hänt
sannolikheten för att en given individ skall skadas eller dödas?

Denna sannolikhet blir en produkt av sannolikheten att en olycka skall
inträffa och sannolikheten för att olyckan skall beröra just den indi-
viden. Den senare sannolikheten beror av de meteorologiska förhållandena.

För individens del innebär således väder och vind en säkerhetsbarriär
som är av mindre betydelse vid den källrelaterade bedömningen. De.t kan,
vid en given olycka, vara rätt säkert att någon kommer till skada, men
inte att det blir just en given individ.



Figur 10.3; Illustration av principen för felträdsanalys
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Enbart vindriktningen innebär en god säkerhetsfaktor: om plymen med
de radioaktiva ämnena har en spridningsvinkel på 30° och alla vind-
riktningar är ungefär lika sannolika (vilket man kan anta) är sanno-
likheten att en given person skall befinna sig i vindriktningen när
olyckan inträffar 30/360 = 1/12. Den troligaste stråldosen i vind-
riktningen ligger nästan en storleksordning under de doser som har
angetts som maximala i olika konsekvensstudier. Man kan därför säga
att vädret ger en reduktion av risken för allvarliga akuta skador
till 1/100. Väderstatistik medger beräkning av frekvenskvoter och ger
därför större säkerhet åt denna del av sannolikhetsuppskattningen.

En annan beräkningsbar komponent är sannolikheten för sen skada (cancer
eller ärftlig skada) efter en given stråldos. 0m risken antas vara
5»10~4 per rad (för skada, ej dödsfall) blir risken för sådan sen skada
inte högre än 1:10 även för dem som överlevt en akut livshotande dos
(250 rad).

För individen är det kombinationen av dessa risker plus den möjlighet
han själv ges att skydda sig (genom jodtabletter, vistelse inomhus,
evakuering) som avgör den verkliga risken. Även om en stor katastrof
inträffar kan således den individuella sannolikheten för en allvarlig
skada fortfarande vara så låg som 10~3.

Denna rapport har redovisat de betingade sannolikheter för skada som
kan väntas föreligga om olyckor av olika slag inträffar, liksom de
konsekvenser som kan bli följden av olyckorna. Rapporten har däremot
inte gått in på de bedömningar som gjorts om sannolikheten för själva
olyckan. Sådana bedömningar har ingående belysts i ett antal ameri-
kanska, tyska och svenska rapporter. Detta avsnitt har avsett att belysa
de principiella svårigheter som vidlåder sådana bedömningar. Det är
"mycket troligt" att sannolikheten för en stor katastrof i svenska
reaktorer är "mycket liten". I sådana subjektiva bedömningar är många
experter eniga. Att vetenskapligt precisera vad sannolikheten kan vara
genom att ge den ett siffervärde är emellertid en uppgift som får många
att tveka.


